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Dasycampa Guenéc.

402. D. rubiginea Schiff. Verbreid in boschachtige streken

op de zandgronden in het geheele O. en Z. in wisselend
aantal. 1 gen., half Septr. tot eind Mei (20-9 tot 28-5).

V i n d p 1. Dr. : Paterswolde, Schoonoord. Ov. : Hengelo,
Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Putten, Leuvenum, Nunspeet,
Tongeren, Apeldoorn, Twello (bijna ieder jaar), Velp, Arn-
hem, Oosterbeek, Bennekom ; Warnsveld, Ruurlo, Aalten,

Doetinchem, Bijvank ; Berg en Dal, Ubbergen, Nijmegen,
Hatert, St. Jansberg. Utr. : Doorn, De Bilt, Soest. N.H. :

Hilversum, Bussum, Amsterdam (13-10-27, $, zwerver, v.

d. M.). N.B. : Oudenbosch, Bosschehoofd, Bergen op Zoom,
Breda, Tilburg, Vught, 's-Hertogenbosch, Gastel, Deurne.
Lbg. : Mook, Roermond.

Var. Hoewel in de literatuur een vrij groot aantal vor-
men beschreven zijn, is de variabiliteit van het tot nog toe
bekende Nederlandsche materiaal zeer gering. Wellicht zal

de soort meer in het groot gekweekt moeten worden om
ook hier de zeldzamere vormen te voorschijn te doen komen.

De typische vorm heeft bruingele zwartgestippelde wis.
Schiffermüller (Syst. Verz., p. 86) vermeldt den
vlinder als de , .Holzäpfel Eule" bij groep R : ,,Röthlicht-

braune Eulen. Ph. Noctuae Badiae", zoodat de afbeeldingen
bij Keer en S e i t z stellig veel te geel zijn. De tint is

inderdaad veel mooier, warmer, dan in deze figuren. Die
in South (II, pi. 11, fig. 11 en 12) zijn daarentegen uit-

stekend. Bijzonder mooi van kleur zijn H ü b n e r, Samm-
lung, fig. 183, en Svenska Fjärilar, pi. 24, fig. 6, van een
tint, zooals alleen volkomen versehe exx. die vertoonen.
Hoe ouder ze worden, hoe meer het roodbruin verloren gaat
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en overwinterde dieren worden tenslotte lichtgeel.

Tutt (Br. Noct., III, p. 7, 1892) vermeldt een rooderen

vorm, tigerina Esp. Esp er zelf (Schmett. in Abb., IV,

p. 330) noemt den vlinder de ,, gelbbraune [sic !] getigerte

Eulenphalene" en zegt (p. 331) : „Noch ist die Grundfarbe
der Vorderflügel in der abwechselnden Höhe des Rothgel-

ben, Rostfarbigen und Bleichgelben so verändert, dasz wenige
mit einander übereinkommen." Zijn beide figuren (pi. 123,

fig. 3 en 4, 1788) zijn veel geler van grondkleur dan onze

versehe exx. Warren's diagnose (Seitz, III, p. 148, 1911)

stemt eveneens niet met den oorspronkelijken auteur overeen

en zijn fig. (pi. 36 e) nog veel minder. E s p e r 's naam is

dan ook stellig niet te handhaven voor een zelfstandigen

vorm.
Of de grondkleur bij versehe exx. sterk varieert, zal

door kweeken onderzocht moeten worden. In elk geval maakt
de serie in Z. Mus. een zeer homogenen indruk. Het aantal

zwarte stippen varieert nogal.

1

.

f. rubropunctata nov. Vvls. niet met zwarte, maar met
roodachtige stippen. i^) Hengelo (Fr.).

2. f. [ereunicolor Obthr. in Culot, Noct., II, p. 16, pi. 40,

fig. 16, 1913. Het aantal zwarte stippen op de vvls. sterk

verminderd. Overgang naar den volgenden vorm. Apeldoorn
(de Vos) ; Bennekom (Cet.) ; Nijmegen (Wiss.) ; Hilversum

(Wp.) ; Vught (L. Mus.) ; Breda (Z. Mus.).
3. f. unicolor Heylaerts, T. v. E., vol. 33, p. XXXVIII,

1889 (unicolor Tutt, Br. Noct., III, p. 7, 1892). Vvls. een-

kleurig bruingeel, zonder spoor van de zwarte stippen. Breda
(28, 32). Heylaerts zelf schrijft (I.e.) : ,, Parmi une
grande quantité de spécimens de cette espèce élevés ab ovo,

j'ai obtenu quelques exemplaires sans les dessins et les

taches ordinaires ". Vermoedelijk volgt hieruit, dat de vorm
geen modificatie is, maar een erfelijke vorm, doch dan bepaald
door een blijkbaar zeldzaam voorkomende combinatie van
factoren.

Conistra Hb«

403» C. vaccinii L. In de zand- en boschachtige streken

van het geheele land (ook in de duinen), algemeen tot zeer

algemeen. In Z. Mus. bevinden zich enkele oude exx. van
Amsterdam. Hoe buitengewoon talrijk de vlinder in goede
seizoenen kan zijn, blijkt uit de smeerwaarnemingen van
wijlen Dr. }. Th. Oudemans in den herfst van 1918 te

Putten. Aan deze ongepubliceerde gegevens ontleen ik, dat

de eerste exemplaren (4 stuks) op 16 September verschenen.

Het aantal klimt vrij geleidelijk op tot 12 Octr., wanneer

^) Fore wings not with black, but with reddish dots.
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het 250 bedraagt, om op 13 en 15 Octr. plotseling te stijgen

tot 2000, terwijl voor 17 Octr. maar liefst 3000 exx. geno-

teerd staan ! Het moet dien avond op de boomen gewemeld
hebben van de vaccina s ! Daarna daalt het aantal dadelijk

tot 500, maar bedraagt op 29 Octr. toch weer 1000.

1 gen., half Septr. tot in de tweede helft van Mei (16-9

tot 21-5), bij niet vriezend weer den geheelen winter in klein

aantal doorvliegend, om tegen het voorjaar weer talrijker te

worden.
Var. Zeer variabel. De literatuur over de talrijke vormen

is vrij verward, maar het is hier niet de plaats daarop in te

gaan. Ik hoop de soort in een afzonderlijke studie te behan-
delen en de hier genomen beslissingen te motiveeren.

1. f. ochrea Tutt, Brit. Noct., Ill, p. 3, 1892. Vvls. een-

kleurig rossig geel (dus ook het wortelveld), alleen de dwars-
lijnen roodachtig. De lichtste vorm, slechts in enkele exx.

bekend. Nijkerk, Putten (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ;

Bijvank (Sch.) ; Oosterbeek, Berg en Dal (Lpk. ).

2. f. conspicua nov. Grondkleur der vvls. eenkleurig licht

geelachtig, dwarslijnen duidelijk, ronde vlek en niervlek

grootendeels zwart geringd en in de onderhelft zwart gevuld,

voor den achterrand een rij scherp afstekende vrij groote

zwarte vlekken. i) Tot dezen vorm behoort ongetwijfeld het

$ als signata afgebeeld in Seitz, pi. 36 b, fig. 7. Met signata

Klem. heeft dit dier niet de minste gelijkenis (evenmin als

het donkerder ?, pi. 36 c, fig. 1). Een opvallende, maar
zeldzame vorm. Putten, 1 ex. (Z. Mus.) ; Leuvenum (1 ex.

Gold., 1 ex. Z. Mus.).
3. f. variegata Tutt, I.e., p. 3, 1892. Grondkleur der vvls.

rossig geel als bij ochrea, maar het wortelveld en de binnen-

helft van den gewaterden band licht roodachtig afstekend

en de aderen in het middenveld iets lichter dan de grond-

kleur. Aldus ontstaat een bonte, maar nog altijd hchte vorm,

waartoe bijna al onze lichte exx. behooren. Vrij gewoon.
4. f. mixta Stgr., Gat., II, p. 118, 1871. Vvls. vrij donker

rood, de buitenhelft van den gewaterden band en meestal

ook het middenveld lichter, roodachtig geel, aderen in het

middenveld dan hcht. South, pi. 11, fig. 4; Seitz, pi. 36 a,

fig. 6. Zonder eenige scherpe afscheiding met den vorigen

vorm verbonden. Ik reken alle bonte exx. er toe, die niet

opvallend licht zijn. Gewoon.
5. f. mixta-grisea Lenz, in Osthelder, Schmett. Südb., p.

330, 1927. Als mixta, maar middenveld grijs. Bij de exx.,

diç ik gezien heb, is het middenveld grijs bestoven, terwijl

de omranding der vlekken, de aderen en de gewaterde band

^) Ground colour of the fore wings unicolorously pale yellowish,

transverse lines distinct, orbicular and reniform stigma for the greater

part outlined in black and in the lower half filled with black, before the

outer margin a row of sharply contrasting rather large black dots,
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grijsachtig zijn. Aldus ontstaat in plaats van een geelachtige

een grijze mixta. Veel minder dan de gele bonte vormen.

Apeldoorn (de Vos) ; Twello (Cold.) ; Colmschate (Luk-

kien) ; Bijvank (Sch.) ; Hengelo, Vught, Breda (L. Mus.) ;

Nijmegen (Wiss.).

6. f. mixtaspadicea Spuler, Schmett. Eur., I, p. 256, 1907.

Als mixta, maar de eerste dwarslijn Avortelwaarts en de tweede
dwarslijn franjewaarts zwart afgezet. Een zwak ex. is het

spadicea- 9 , Seitz, pi. 36 b, fig. 6, dat reeds een lichten ge-

waterden band heeft. Veel opvallender zijn exx. met geel-

achtigen gewaterden band en middenveld. Hoewel zeldzaam,

is de vorm bij ons vermoedelijk iets gewoner dan de echte

spadicea. Putten, Hillegom (Z. Mus.) ; Hatert (Wiss.) ;

Soest (Lpk.) ; Loosduinen, Den Haag (Van Leyden).
7. f. bicolor nov. Wortelveld en achterrandsveld donker

roodbruin, middenveld rossig geel, scherp afstekend. Het
achterrandsveld gedeeld door een lichte geelachtige golflijn.i)

Een van de mooiste bonte vormen, maar stellig ook een van
de zeldzaamste. Hilversum (Doets).

8. f. auronigra Heylaerts, T. v. E., vol. 33, p. XXXVIII,
1889 (= f. glabroides Fuchs, Stett. Ent. Z., vol. 62, p. 131.

1901). Grondkleur der wis. vrij donker roodbruin; gewa-
terde band, niervlek en ronde vlek (of alleen de omranding
van de laatste) geelachtig, scherp afstekend. Dwarslijnen,

aderen en middenveld soms blauwgrijs bestoven. Seitz, pi.

36 b, fig. 1 en 2. Ook South, pi. 11, fig. 5. In typische exx.

vrij zeldzaam. Putten, Leuvenum, Berg en Dal (Z. Mus.) ;

Apeldoorn (de Vos, Z. Mus.) ; Twello, Doetinchem (Cold.);

Oosterbeek (15) ; Hatert, Overveen (Wiss.) ; Hilversum
(Doets) ; Heilo, Scheveningen, Breda (L. Mus.) ; Hengelo
(Btk.).

9. f. rufa Tutt, I.e., p. 3, 1892. Vvls. eenkleurig licht rood-
achtig tot helder roodbruin, teekening vrijwel onzichtbaar.

Seitz, pi. 36 a, fig. 5 (als typisch vaccinii- 2 ) en 36 c, fig. 2 ;

South, fig. 3. Met mixta onze gewoonste vorm.
10. f. brunnescens nov. Vvls. eenkleurig bruinachtig,

teekening vrijwel onzichtbaar. 2) Putten (Z. Mus.) ; Twello
(Cold.) ; Soest, Meerssen (Lpk.).

11. f. spadicea Hb.. Samml. Eur. Schm., fig. 179, 1800—
1803. Vvls. helder, maar vrij donker, rood ; de eerste dwars-
lijn wortelwaarts, de tweede franjewaarts zwart of zwart-
achtig gezoomd. South, fig. 6; Seitz, pi. 36 b, fig. 3 (uitste-

kende afbeelding) ; T. v. E., vol. 42, pi. 2, fig. 5. Vrij zeld-

zaam. Putten, Berg en Dal (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de

^) Basal area and marginal area dark red-brown, central area reddish-
yellow, sharply contrasting. The marginal area divided by a pale yellow-
ish submarginal line.

-) Fore wings nnicolorously brownish, markings obsolete.
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Vosi)); Bijvank (Sch.) ; Hatert (Wiss.); Loosduinen

(Van Leyden) ; Colmschate (Lukkien) ; Breda (Jch.).

12. f. elegans Hörhammer, Ent. Z., vol. 50, p. 359, 1936.

Als de vorige vorm, maar met gelen gewaterden band, geel

gevulde niervlek en geel geringde ronde vlek, dus combinatie

van auronigra en spadicea. Een donker getint overgangsex.

van Hollandsche Rading (Pt.).

13. f. vaccina L. Vvls. donker roodachtig tot donker rood-

bruin, teekening onduidelijk. Seitz, pi. 36 a, fig. 4. Gewoon.
14. f. canescens Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 552, 554.

pi. 162, fig. 5, 6, 1791. Vvls. eenkleurig donker roodachtig

tot donker roodbruin, de omranding van de vlekken en de

aderen 'licht, grijsachtig. Putten, Berg en Dal, Bussum
(Z. Mus.).

15. f. [usca Schulze. Int. Ent. Z. Guben, vol 6, p. 305,

1913. Grondkleur der vvls. bruinzwart. Colmschate (Lukkien);

Albergen (v. d. M.) ; Bijvank (Sch.) ; Hilversum (Doets).

16. f. mixta'fusca nov. Grondkleur der vvls. donkerbruin

tot bruinzwart ; aderen, vlekomtrekken en halve gewaterde

band geelachtig. 2) Twello (Gold.) ; Hilversum (Doets).

17. f. unicolor Tutt, I.e., p. 3, 1892. Vvls. zwartachtig rood,

teekening vrijwel onzichtbaar. Putten. Ubbergen (Z. Mus.) ;

Bijvank (v. d. M.).
18. f. bipunctata nov. Niet alleen de niervlek, maar ook

de ronde vlek in de onderhelft donker gevuld ; overigens

normaal van teekening. 3) Apeldoorn (de Vos, 18-9-'09 ; het

ex. behoort overigens tot f. ru/a ; vermeld in T. v. E., vol. 53,

p. XIV en p. 316) ; Wassenaar (Wiss.).

19. f. cuneata nov. Ronde vlek en niervlek staan in een

donkere wigvormige vlek. 4) De teekening doet daardoor aan
y^^roh's-soorten denken. Bij het eenige ex., dat ik tot nog
toe van dezen merkwaardigen vorm ken, is de wig echter

smaller, zoodat de beide vlekken er onder en boven uitste-

ken. De Bilt (L. Mus.).
20. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Tilburg (links,

Wp.) ; Bijvank, een prachtig ex. (v. d. M.).
21. f. juncta nov. Zie pag. (204). Apeldoorn (Z. Mus.).

Op m. In zijn bekende fauna van de Lijmers vermeldt

Schol ten nog f. suf fusa Tutt en f. obscura Tutt (T. v.

E., vol. 81, p. 173, 1938). Met deze determinatie van H e y-

d e ma n n ben ik het niet eens. De bewuste exx. stemmen

1) De Vos schrijft in T. v. E., vol. 42, p. 39, 1910, dat hij ouder
honderden Orrhodia's slechts eens een spadicea aantrof !

^) Ground colour of the fore wings dark brown to blackish-brown ;

nervures, circumscription of the stigmata and submarginal band yellowish.

^) Not only the reniforra stigma, but also the orbicular stigma with

dark lower half ; markings for the rest normal.
*) Orbicular stigma and reniform stigma are placed in a dark cuneate

spot.
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wel overeen met de afbeeldingen der beide vormen in Seitz,

maar niet met de oorspronkelijke beschrijvingen van T u 1 1.

404. C. ligula Esp^ In boschachtige streken in het O. en

Z., lokaler en over het algemeen veel minder dan vaccinii.

In Noord-Brabant en Limburg evenwel een gewone soort.

Galand schrijft zelfs in T. v. E., vol. 44, p. 49, dat ligula

in de omgeving van 's-Hertogenbosch ,,nog talrijker dan
vaccinii" is, wat ten N. van de groote rivieren nooit het geval

is, al is het dier hier stellig ook inheemsch.

1 gen., eind Septr. tot begin Mei (25-9 tot 6-5). In het

algemeen begint de vliegtijd later dan bij vaccinii.

In het omringende gebied zijn over de overwintering van
den vlinder enkele bijzonderheden bekend geworden, die met
de ervaring hier te lande in tegenspraak zijn. D e Wo r ms

schrijft in Entomologist, vol. 72, p. 168, 1939, dat verscheiden'

door hem geraadpleegde verzamelaars ligula nooit na Kerst-

mis gevangen hadden. 'Hij ving den vlinder zelf van 6 tot

21 Jan. 1939, toen het koud werd, daarna niet meer, hoewel
de geheele maand Febr. gesmeerd werd. Wel werd in Surrey

nog een S gevangen op 1 Maart. Van een $ van 21 Jan.

verkreeg hij bevruchte eieren. Hij leidt hieruit af, dat de

vliegtijd in Engeland van half Octr. tot eind Jan. duurt met
een enkelen nakomer. In dit verband is een waarneming van
R a y n o r van belang, die 2 Nov. 1906 een copula opmerkte
(Entom., vol. 40, p. 89, 1907). En in de fauna van Hamburg -

Altona schrijft Warnecke (deel V, p. 40, 1931) : „Der
Falter ist hier bisher fast nur im Herbst (September) beob-

achtet, nur 1931 auch im Frühjahr".

Bij ons overwintert de vlinder stellig, maar wordt na
Kerstmis veel minder waargenomen dan in Octr. en Nov. De
volgende exx. vond ik in collecties : Putten, 6-3-25, 9 ; 24-

2-26, ? ; Twello, 29-3-36, 5 ; Leuvenum, 21-3-25, Î ;

Warnsveld, 5-3-1906, $ ; Soest, 24-2-39, 9 ; 2-3-39, S ;

1-4-40, $ ; Cuyck, 20-4-88, $ ; Meerssen, 6-3-36, $ ; 9-3-

36, ? . Bovendien noteerde Gold. nog : 22-3-24, Twello, en
15-4-24, Doetinchem, terwijl ook Wiss. de soort eenige

malen in het voorjaar waarnam, doch de sexe is in deze
gevallen onbekend. Uit deze gegevens blijkt, dat zoowel S

als $ overwinteren, doch dat tegenover 8 Î $ slechts 3 5 5
staan ! Of dit toeval is, zal nog uitgemaakt moeten worden.
Maar dat copulatie (ook?) na de overwintering plaats vindt,

is in elk geval zeker. Urbahn (Stett. Ent. Z., vol. 100,

p. 557, 1939) vermeldt een copula van 27-4 bij Stettin.

V i n d p 1. Dr. : Schoonoord. Ov. : Hengelo, Golmschate.
Gdl. : Putten, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (ongeregeld,

weinig op licht, in 1924 gewoon op smeer), Arnhem, Warns-
veld, Aalten, Doetinchem, Bijvank, Ubbergen, Meerwijk, Nij-

megen. Utr. : Rhenen, Soest (vrij geregeld, maar slechts in

enkele exx.). N.B. : Oudenbosch, Bosschehoofd, Breda, Gilze-
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Rijen, Tilburg, Vught, 's-Hertogenbosch, Oisterwijk, Deurne,

Cuyck. Lbg. : Tegelen, Roermond, Linne, Brunsum, Kerk-

rade, Meerssen, Amby, Epen.

Var. De vlinder is minstens even variabel als vaccina,

doch de vormen zijn tot nog toe nooit voldoende uitgewerkt.

De hier volgende analyse is gebaseerd op ongeveer 200 in-

landsche exx.

1. f. rufescens nov. Vvls. licht (helder) roodbruin, met
duidelijke teekening (maar zonder gele aderen of vlekom-
randing). ^) Er komen ook minder duidelijk geteekende exx.

voor. De tint komt overeen met die van het vaccina' 9 in

Seitz, pi. 36 a, fig. 5, met den Hgula-Yorm pi. 36 d, fig. 5 en

met die van den faccmn-vorm in South, II, pi. 11, fig. 4.

De lichtste vorm van ligula, dien ik tot nog toe gezien heb.

Gevangen wordt hij zelden, daar hij natuurlijk steeds voor

vaccina wordt aangezien. De meeste exx. zijn gekweekt.

Putten, Kerkrade (Z. Mus.) ; Twello (Gold.) ; Vught (4,

5, 7 en Z. Mus.); 's-Hertogenbosch (3, 10, 11, 12, 13);
Breda (15, 16).

2. f. pseudomixta nov. Grondkleur der vvls. roodbruin ;

omranding der vlekken, aderen en de buitenhelft van den
gewaterden band geel. 2) Seitz, III, pi. 36 d, fig. 5 (,, canes-

cens"). De vorm komt geheel overeen met een donkere vac'

cinii f. mixta Stgr. en wordt dan ook nauwelijks opgemerkt.
Vught (L. Mus. en een trans. ex. in Z. Mus.) ; Roermond
(Fr., een prachtig ex.).

3. f. canilinea Warren, Seitz, III, p. 148, pi. 36 d, fig. 3

en 4 (maar ook fig. 2!), 1911. Grondkleur der vvls. rood-
bruin, de eerste en tweede dwarslijn grijs en (blijkens fig. 3)

soms zelfs de grondkleur grijs bestoven, w^aardoor de vorm
dan sterk op vaccinii f. inixta-grisea Lenz gelijkt. Tamelijk
gewoon. Putten, Vught (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos, Z.
Mus.) ; Twello (Gold.) ; Nijmegen (Z. Mus., Wiss.) ; Breda
(14, 17) ; Oisterwijk (L. Mus.) ; Roermond (Lpk.) ; Meers-
sen (Rk.) ; Bemelen (Mus. M.),

4. f. ligula Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 595, pi. 166,

fig. 2, 1791. Grondkleur der vvls. donker roodbruin ; aderen,

omranding der vlekken en dwarslijnen lichter geelachtig, de
buitenhelft van den gewaterden band wit. Seitz, pi. 36 d,

fig. 5 (bij fig. 4 is de grondkleur beter, maar de lichte aderen
zijn niet duidelijk). Een prachtige bonte vorm, die bij ons
evenwel zeldzaam is. Apeldoorn (tr., de Vos) ; Nijmegen
(Wiss.) ; Oudenbosch (Golleg. Berchmanianum ) ; Vught
(tr., Z. Mus.) ; Breda (18, een heel mooi ex.).

^) Fore wings pale (clear) red brown.; with distinct markings (but
without yellow nervures or circumscription of the stigmata).

^) Ground colour of the fore wings red brown ; circumscription of

the stigmata, nervures and submarginal band yellow.
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5. f. subspadicea Stgr., Cat., ed. 2, p. 119, 1871 {spadicea

Hw., Lep. Brit., p. 233, 1809, nee Hb., 1800—1803). Vvls.

donker roodbruin tot roodachtig zwart, op de donkere vulling

in de niervlek na vrijwel eenkleurig. i) Seitz, pi. 36 d, fig. 1 ;

South. fig. 10. Onze gewoonste vorm.

6. f. albofasciata nov. Vvls. donker roodbruin tot zwart-

achtig rood, voor den achterrand een witte band (maar geen

lichte aderen en omranding der vlekken) 2). South, fig. 7.

Putten, Leuvenum (Z, Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Soest

(Lpk.) ; Oudenbosch (Coll. Berchman.) ; Twello (Cold.) ;

Hengelo (Btk.).

7. f. rufofasciata nov. Vvls. donker roodbruin, voor den

achterrand een lichte roode tot licht roodbruine band. 3)

Putten, Leuvenum (Z. Mus.) ; Oudenbosch (Coll. Berch-

man.) ; Breda (19) ; Twello (Cold.).

8. f. conspadicea Fuchs, Ent. Z. Stettin, 1901, p. 130.

Voorvleugels donker roodbruin, de eerste dwarslijn wortel-

waarts breed zwart afgezet (zoodat bijna het geheele wortel-

veld gevuld wordt), de tweede dwarslijn minder breed

franjewaarts zwart gezoomd. T. v. E., vol. 42, pi. 2, fig. 6.

Het roodbruin van dezen vorm is veel minder helder dan
bij vaccina f. spadicea Hb. Colmschate (Lukkien) ; Apel-

doorn (de Vos) ; Twello (Cold.).

9. f. ochrea Tutt, Br. Noct., III, p. 5, 1892. Vvls. diep

roodachtig zwart, aderen en omranding der vlekken licht,

voor den achterrand een geelachtige band. Soest (Lpk.) ;

Twello (Cold.).

10. f. suhnigra Hw.. Lep. Brit., p. 234, 1809. Vvls. rood-

achtig zwart, voor den achterrand een geelachtige band,

maar overigens zonder lichte teekening. South, fig. 8. Leu-
venum (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Arnhem (8, tr.).

11. f. nigrescens nov. Vvls. eenkleurig bruinzwart tot

grijszwart, zonder duidelijke teekening. 4) Keer, pi. 43, fig. 6.

Met subspadicea wel onze gewoonste vorm. Hengelo (Jch.) ;

Putten, Leuvenum, Apeldoorn (Z. Mus.) ; Twello (Cold.) ;

Meerwijk (Wiss.) ; Soest (Lpk.) ; Breda (21) ; Roermond
(Mus. M.) ; Meerssen, Bemelen (Rk.).

12. f. obscura nov. Vvls. bruinzwart tot grijszwart, tee-

kening duidelijk, dwarslijnen en meestal ook de buitenhelft

van den gewaterden band lichter, grijsachtig. Bij extreme

1) I restrict Staudinger 's name to the form originally described

by Haworth with unicolorously dark red brown or reddish black

fore wings.
-) Fore wings dark red brown to blackish red, before the outer margin

a white band (but no pale nervures and circumscription of the stigmata).

3) Fore wings dark red brown, with light red to light red-brown sub-

marginal band.
^) Fore wings unicolorously brown-black to grey-black, without distinct

markings.
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exx. v/ordt de gewaterde band witachtig. i) South. fig. 9;

T. V. E., vol. 50, pi. 7, fig. 13 (extreem). Eveneens vrij

gewoon. Putten, Leuvenum (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos);
Warnsveld (L. Mus.) ; Hengelo (Jch.) ; Soest (Lpk.) :

Breda (22, Wiss.) ; Roermond (Mus. M.) ; Meerssen (Rk.).

13. f. turtur Hampson, Cat. Lep. Phal. Brit. Mus., vol. 6,

p. 456, 1906. Vvls. bruinzwart tot grijszwart, omranding der

vlekken en aderen licht, grijsachtig, een grijsachtige band
voor den achterrand. De beide figuren in Seitz, pi. 36 c, fig. 6

en 7 (,, polita") zijn zwakke exx. van turtur, niet van obscura,

omdat de aderen al iets lichter zijn. De afb. van turtur (36 d

no. 6) w^ijkt af door de zwart afgezette dwarslijnen. Minder
dan de beide andere zwartachtige vormen. Putten, Vught
(Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Breda (9) ; Deurne,

Roermond (Lpk.).

14. f. bipunctata nov. Ook de onderhelft van de ronde

vlek zwartachtig gevuld. 2) Vught (1 ex., Z. Mus.).

Op m. Conistra vaccina en ligula zijn twee soorten, die

soms duidelijk verschillen, maar die in andere gevallen zoo

met elkaar overeenstemmen, dat ze ook door een geoefend

oog niet met zekerheid gedetermineerd kunnen worden. Dat
heeft al menige vergissing veroorzaakt. Het frappantste ge-

val in onze literatuur is de beschrijving van een t'accmn'-vorm

als een nieuwe vorm van ligula door Heylaerts. Zijn

ligula ab, auronigra (T. v. E., vol. 33, p. XXXVIII) is in

werkelijkheid een bekende i^accmn'- vorm, zooals gelukkig nog
na te gaan was aan het in L. Mus. aanwezige ex. Volkomen
betrouwbare kenmerken, waarnaar de vlinders onder alle

omstandigheden zijn te determineeren, vinden we alleen aan

de uitwendige genitaliën. Pierce (Genitalia Noctuidae, p.

59—60, 1909) geeft van beide soorten woordelijk dezelfde

beschrijving. Toch is in zijn figuren (pi. XX) het verschil

in de juxta wel eenigszins te zien. Nordström (Svens-

ka Fjär., p. 157, 1939) beeldt de verschillen bij de 9 ? af,

terwijl Urbahn (Ent. Z. Stettin, vol. 100, p. 556, 1939)

die der S S behandelt. Vari, die een groot aantal prae-

paraten vervaardigd heeft, waardoor betrouwbare gegevens
voor den Catalogus verkregen konden worden, vond enkele

nieuwe kenmerken, die hij uitvoerig besproken heeft in Nat.

Mbl., vol. 30, p. 44, 1941.

Kort samengevat zijn de verschillen in het copulatie-appa-

raat de volgende :

^) Fore wings brown-black to grey-black, markings distinct, transverse

lines and as a rule also the submarginal band paler, greyish. Extreme
examples have the submarginal band whitish.

This form is generally identified as polita Hb., fig. 178. I quite agree,

however, with Oberthür in C u 1 o t, II, p. 12—̂13, that polita Hb.
is a form of vaccinii. There is not the slightest difference in wing shape
between fig. 178 and figs. 177 and 179 ; all have the true vaccinii-shape.

-) The lower half of the orbicular stigma is also filled with blackish.
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1. Het apparaat van ligula is grooter dan van vaccinii.

Fig. 2. A : penis van Conistra ligula Esp. (boven) en C. vaccinii L.

(onder). B: juxta van C. vaccinii L. (links) en van C. ligula Esp.
(rechts). 14 X vergroot.

2. De doorns van den penis bestaan uit 2 alleenstaande,

waar tusschen een bundel van dicht op elkaar liggende. De
voorste alleenstaande doorn is aan zijn basis altijd bolvormig
bij vaccinii, daarentegen nooit bij ligula, i

) De cornuti van
den bundel zijn bij vaccinii donkerder, korter en breeder,

bij ligula lichter, smaller en langer. Zie fig. 2 A.
3. De juxta van het vaccinii- $ heeft aan zijn basis twee

breede min of meer omhoog gebogen uitsteeksels. Bij ligula

zijn de uitsteeksels korter, niet omhoog gebogen en de basis

zelf heeft den vorm van een driehoek. Zie fig. 2 B.

4. A. Het ostium ductus bursae der
, ? $ eindigt bij vac-

cinii in twee smalle uitsteeksels, die wijd uitstaan, soms zelfs

in een rechte lijn hggen. Bij ligula zijn de uitsteeksels breed en
weinig buitenwaarts gebogen. B. De ductus bursae zelf is

bij vaccinii korter en breeder (breedte hoogstens lj/2 keer de
lengte) dan bij ligula (breedte 2 maal de lengte of meer).

C. De bursa heeft bij vaccinii twee duidelijke signa, bij ligula

één heel zwak. Zie fig. 3.

De andere door diverse auteurs gegeven verschilpunten
zijn :

5. Aan den binnenrand der wis. loopt ader B met een
duidelijke knik uit in ader Va bij vaccinii, meer boogvormig
en met een zeer dunne nauwelijks zichtbare verbinding bij

ligula (Urbahn). Een lastig te controleeren kenmerk.
6. Aan de onderzijde der wis. bestaat de golflijn bij vac-

cinii uit halvemaanvormige boogjes en wordt meestal door-
sneden door lichte aderen, bij ligula is de golflijn minder
gebogen en meestal zonder lichte aderen ( B o u r s i n teste

Urbahn). Dit kenmerk gaat dikwijls op, maar laat ons
vooral bij lichte exx. nogal eens in den steek. Zie fig. 4.

7. De voorvleugelpunt is bij ligula scherper dan bij vaccinii,

doordat bij de eerste soort de achterrand onder de punt even
naar binnen gebogen is. ,,The shape is always a safe guide",

^) Ligula heeft dus geen ,, bulbed cornutus", zooals Pierce schrijft.

I.e., p. 60!
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schrijft Parkinson Curtis in Trans. Soc. Brit. Ent.,

vol. I, p. 22, 1934. Helaas is dit niet zoo. Zoowel bij ligula

als bij vaccina komt een intermediaire vleugelvorm voor.

8. Op de bovenzijde der avis. een lichte booglijn bij vac-

cina, niet bij ligula (Snellen). Soms is de booglijn bij

vaccina onduidelijk, ontbreekt niet zelden zelfs geheel.

Fig. 3. Bursa van Conistra vaccina L. (links) en van C. ligula Esp.

(rechts). 14 X vergroot.

9. De franje der avis. is niet donker gedeeld bij vaccinii,

wel bij ligula (Snellen). Over het algemeen komt het

kenmerk uit, maar ik zag o.a. in coll.-D o e t s en in Z. Mus.
een paar echte vaccinii's met prachtige licht en donkere franje.

Bij ligula komt eenklcurige franje weinig voor. Alleen bij

een ex. van Roermond (pseudo-mixta) was de buitcnhelft

der franje nauwelijks donkerder dan de binnenhelft.

10. Franje der avis. bij ligula korter en duidelijker gegolfd

dan bij vaccinii (Hering). Vooral het laatste kenmerk is

goed bruikbaar.

11. Apex der avis. bij ligula scherper uitkomend en spitser

dan bij vaccinii (Coldew^ey in litt. ) . Eveneens over het

algemeen een uitstekend kenmerk.
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De meeste exx. zijn met de kenmerken 6—1 1 samen door

een ervaren lepidopteroloog te determineeren.

Fig. 4. Onderzijde voorvleugel van: 1. Conistta vaccinii L. 2. Con. ligula

Esp. f. ru/a Lpk. (een lichten vorm). 3. Con. ligula Esp. f. nigrescens

Lpk. (een donkeren vorm). 3 X vergroot.

405» C. erythroccphala Schiff. Op zandgronden en in

boschachtige streken van het geheele O. en Z., plaatselijk

vrij gewoon in het zuiden, maar aan de noordelijke en weste-

lijke randen van het Nederlandsche verbreidingsgebied on-

regelmatig en niet overal meer inheemsch (in het Gooi bijv.

niet meer). Dat komt, omdat de westgrens van het areaal

voor een deel door ons land loopt. Zoo ontbreekt de vlinder

bij Bremen, is in Westfalen lokaal en zeldzaam en eveneens
zeldzaam in de Rijnprov. In België is hij in een groot deel

van het land gevangen, het meest in de oostelijke helft. In

Groot-Britannië daarentegen is erythrocephala niet in-

heemsch. De soort is zeer zeldzaam en onregelmatig alleen

in enkele zuidelijke graafschappen van Engeland waarge-
nomen. Donovan zegt in Cat. Macrolep. Ireland, p. 59,

1936 : ,,The moth is strictly a rare immigrant from France to

the south of England only".

1 gen., half Septr. tot half Mei (15-9 tot 12-5).

V i n d p 1. Ov. : Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Putten, Leu-
venum, Tongeren, Apeldoorn, Twello (zeldzaam, na 1930
niet meer), Arnhem, Oosterbeek, Wageningen, Bennekom,
Warnsveld, Ruurlo, Aalten, Doetinchem ; Bijvank, Berg en
Dal, Ubbergen, Nijmegen. Utr. : Soest ( 1 ex. in 1940). N.H. :

Hilversum (2 exx, in 1938). N.B. : Oudenbosch, Bossche-
hoofd, Breda, Tilburg, Vught, 's-Hertogenbosch, Deurne.
Lbg. : Mook, Plasmolen, Tegelen, Roermond, Kerkrade, Val-
kenburg, Maastricht.

Var. 1. f. pallida Tutt, Br. Noct., III, p. 6, 1892. Vvls.
eenkleurig lichtgrijs (,,pale whitish-grey" van Tutt is over-

dreven), onderhelft der niervlek donker gevuld. Een enkele

maal is de grondkleur donkergrijs. ,,This form appears to

be as common as the type on the Continent," schrijft Tutt.
Voor ons land geldt dit stellig niet. Grijze exx. (zonder roode
tint) zijn zeldzaam. Nijkerk (9), Nijmegen (L. Mus.) ; Apel-
doorn (de Vos) ; Bijvank (Sch.) ; Meerwijk (Mezger).

2. f. erythrocephala (Schiff.) Fb. Vvls. eenkleurig rood-
achtig grijs met donkere vulling der niervlek. Gewoon.
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3. f. ferruginea nov. Vvls. eenkleurig roodbruin, onder-

helft van de niervlek donker gevuld, i) Breda (30), benevens

enkele roodachtige overgangsexx.

4. f. caeca Ter Haar, Onze VI., p. 215, 1902 (of 1903).

{impunctata Spuler, Schmett. Eur., I, p. 254, 1907). Alle

eenkleurige exx., waarbij de onderhelft van de niervlek niet

zwartachtig gevuld is. Nijkerk (10), Warnsvcld (L. Mus.),

Breda (15, 29, 3!) ; Apeldoorn (Z. Mus., de Vos) ; Nij-

megen (Z. Mus., Wiss.) ; Arnhem (L. Wag.) ; Bosschehoofd

(Coll. Berchman.) ; Deurne (Nies).

5. f. intermedia nov. Vvls. eenkleurig licht roodachtig of

grijsachtig ; voorrand, ronde vlek en niervlek lichtgrijs. De
vorm heeft dus de lichte grondkleur van de eenkleurige vor-

men gecombineerd met de lichte teekening van glabra. ^
)

Zeldzaam. Apeldoorn (de Vos).

6. f. rufoglabra nov. Vivls. donker roodachtig ; de voor-

rand, de ronde vlek en niervlek en de buitenhelft van den

gewaterden band Hcht, grijsachtig. De roode glabra-yormß)

Vrijwel evenveel als de echte glabra.

7. f. glabra Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 438, 1808—1809.
Als de vorige vorm, maar de grondkleur der vvls. zonder

roode tint, variëerend van helder bruin tot donker zwart-

bruin. Het waren deze donkere exx., die Galand bedoelde,

toen hij schreef (T. v. E., vol. 44, p. 49) : ,,met de var. glabra,

W. V. en bovendien een nog donkerder variëteit." (Zie het

? van Vught, 26-10-1894, in L. Mus.). Gewoon.
8. f. glabra- impunctata Spuler, I.e., 1907. Alle bonte exx.

zonder de zwarte teekening onder in de niervlek. Apeldoorn

(Z. Mus., 6) ; Berg en Dal (Z. Mus.) ; Breda (Z. Mus.,

28) ; Bosschehoofd (Goll. Berchman.) ; Vught (L. Mus.) ;

Mook (Z. Mus.).

406. C. vau punctatum Esp. Alleen in het zuiden en oosten

tot Twello toe. In Zuid-Limburg in elk geval inheemsch. De
vlinder komt er elk jaar voor, al wisselt het aantal ( R ij k

in litt.). In Gelderland (en daarom vermoedelijk ook in het

tusschenhggende deel van Limburg) is vau punctatum nog
inheemsch in de omgeving van Nijmegen en misschien in een

deel van de Graafschap. Wiss. ving de soort alle jaren, dat

hij te Nijmegen woonde (1924-26), Gold. smeerde in 1924

en '25 te Doednchem en ving den vlinder toen beide jaren.

Daarentegen kwam hij slechts eens in 10 jaar (in 1924) op
licht af, zoodat het in elk geval niet zeker is, dat hij daar

^) Fore wings unicolorously red-brown, lower half of the reniform

stigma blackish.

-) Fore wings unicolorously pale reddish or grayish ; costa, orbicular

stigma and reniform stigma pale gray. So the form has the light ground
colour of the unicolorous forms combined with the pale markings of

glabra.

^) Fore wings dark reddish ; costa, orbicular stigma, reniform stigma
and submarginal band pale, greyish. The red glabra-iorm.
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nog inheemsch is. De rest van Gelderland ligt vermoedelijk

al buiten het gewone vlieggebied, daar het hier slechts enkele

geïsoleerde vangsten betreft. Dit komt, omdat de grens van
het areaal voor een deel weer dwars door ons land loopt.

In Denemarken is vau punctatum alleen bekend van Born-

holm. Ontbreekt in Sleeswijk-Holstein ; bij Hamburg bijna

alleen ten zuiden van de Elbe, daar soms talrijk ; niet bij

Bremen ; bij Hannover de laatste jaren alleen een ex. in

1927; lokaal en zeldzaam in Westfalen (Arnsberg, Bochum,
Warburg en Osnabrück) ; in de Rijnprov. bij Krefeld, El-

berfeld, Aken, Koblenz, Bonn en Trier, overal (behalve bij

Bonn) zeldzaam. In België verbreid over een groot deel van
het land, maar lokaal. Ontbreekt in Groot-Britannië en

Ierland.

1 gen., half Octr. tot half April (19-10 tot 19-4).

V i n d p 1. Gdl. : Twello (alleen in 1924 enkele exx.),

Arnhem; Warnsveld, Aalten (1 ex. 4-3-1937), Doetinchem,
Montferland (al een heel oude vangst: Bst., I, p. 265!) ;

Berg en Dal, Nijmegen, Hatert. N.B. : Breda. Lbg. : Pias-

molen, Venlo, Roermond, Linne, Kerkrade, Rolduc, Meerssen.
Var. 1. f. vau punctatum Esp., Schmett. in Abb., Ill, p.

383, pi. 76, fig. 4, 1786. Grondkleur der wis. bruinachtig

grijs (.,von einem bräunlichen Aschgrau"). Hoofdvorm.
2. f. ruhescens Obthr. in Culot, Noct. et Géom., II, p. 9,

pi. 39, fig. 10, 1913. Grondkleur der wis. roodbruin. Svenska
Fjär., pi. 24, fig. 3, 1938. Op alle vindplaatsen, maar niet

talrijk.

3. f. impleta Spuler, Schmett. Eur., I, p. 255, 1907. De
niervlek geheel door zwarte punten omgeven, ronde vlek

donker gevuld. Kerkrade (Z. Mus.); Roermond (Fr.).

Anchoscclis Guenée.

407. A. helvola L. In boschachtige streken op de zand-
gronden (ook in de duinen), gewoon tot vrij talrijk. 1 gen.,

eind Aug. tot half Nov. (28-8 tot 16-11).

Var. 1. f. extincta Spuler. Schmett. Eur. I, p. 249, 1907.

Grondkleur der wis. okerkleurig met groenachtige tint, tee-

kening onduidelijk. Twello (Gold.) ; Bijvank (Sch.) ; Ub-
bergen, Ulvenhout (Z. Mus.) ; De Bilt (L. Mus.).

2. f. ochrca Tutt, Br. Noct., II, p. 163, 1892. Grondkleur
als de vorige vorm, maar op de wis. 3 duidelijke roodachtige

dwarsbanden (nl. de ruimte tusschen halve en eerste dwars-
lijn, de middenschaduw en de gewaterde band). Gewoon.

3. f. punica Bkh., Naturgesch. Eur. Schm., vol. 4, p. 687,

1792. Als ochrea, maar de dwarsbanden purperkleurig.

Gewoon.
4. f. unicolor Tutt, I.e., 1892 (cinnamomea Fuchs, Soc.
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Ent., vol. 18, p. 3, 1903 i)). G^ondkleur der wis. dof rood-

achtig, vrijwel eenkleurig, doordat de banden slechts weinig

afsteken tegen de grondkleur. Niet gewoon, maar op de

meeste vindplaatsen aangetroffen.

5. f. helvola L., Syst. Nat., X, p. 507, 1758. Grondkleur

als de vorige vorm, maar de wis. met duidelijke donkere

dwarsbanden. Niet gewoon, maar op alle vindplaatsen.

6. f. rufa Tutt, I.e. Vvls. helder rood, bijna eenkleurig.

Zeldzaam. Apeldoorn (de Vos) ; Arnhem, Hatert (Z. Mus.);

Warnsveld (L. Wag.) ; Vogelenzang (Wiss.).

7. f. mfina L., Syst. Nat., XII, p. 830, 1767. Als 6, maar
de wis. met duidelijke donkere, soms purper getinte dwars-

banden. Op vrijwel alle vindplaatsen, maar in mooie typische

exx. toch niet gewoon.

8. f. catenata Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 327, pi. 123,

fig. 1, 2, 1788. Vvls. roodachtig, met duidelijke donkere

banden, 2) met zwartachtige scherp afstekende maantjes

(,,punctis concatenatis nigris") op tweede dwarslijn en golf-

lijn. Dit laatste kenmerk moet als het voornaamste be-

schouwd worden (E s p e r noemt den vlinder ook : „Rothgelbe

Eulenphalene mit kettenförmiger Binde", hoewel hij in zijn

tekst ook de minder sterk geteekende exx. vermeldt), zoodat

de naam voor alle exx. gebruikt moet worden, die het ver-

toonen, ongeacht hun tint. Zonder twijfel een zeldzame vorm.

Putten, Nijmegen, Oudenbosch en een zwak ex. van Bus-

sum (Z. Mus.) ; Hatert (v. d. M.).

9. f. unilormis Spuler, Schmett. Eur., I, p. 249, 1907. Vvls.

vrijwel eenkleurig van tint (,,fast ohne Aufhellung und ohne
Fiärbungsänderung von Mittel- und Saumfeld", d.w.z. de

donkere banden ontbreken vrijwel), maar met tamelijk scherpe

teekening. Dergelijke exx. komen niet veel voor. Eenkleurige

exx. zijn meestal ook flauw geteekend. Tw^ello ( Gold. ) ;

Hatert, Breda (Z. Mus.) ; Soest (Lpk.) ; Oosterhout (15).

10. f. nictitans nov. Ronde vlek en niervlek opvallend

^) unicolor Tutt : ,,dull reddisli, with the fasciae indistinct, almost

unicolorous".

cinnamomea Fuchs : ,,Vfl. eintönig zimmtrot mit kaum angedeuteter

Zei^'hnung". (War ren in Seitz, III, p. 152, 1911, maakt er van: ,,hat

stark graue Übergiessung, und das Feld jenseits der äussern Linie dunk-
ler braun" !). ,

Hoewel er theoretisch natuurlijk wel verschil bestaat tusschen ,,dof

roodachtig" en ,,kaneelbruin-roodachtig", zijn in de practijk beide kleur-

vormen bij de toch al zoo vloeiende overgangen niet uit elkaar te hou-

den. Tot de um'co/or-groep behooren alle exx., waarbij de grondkleur der

wis. roodachtig van tint is, zonder helder rood te zijn.

^) Warren zegt (Seitz, III, p. 152), dat „der Raum zwischen Sub-
marginal- und äusserer Linie [d.i. de gewaterde band!] nicht dunkel aus-

gefüllt ist". Dat is volkomen onjuist (Esper: ,,postice fascia satura-

tiore "
!), terwijl zijn fig. (pi. 37 f) ook in het geheel niet met de beide

afbeeldingen van E s p e r overeenstemt.
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licht geringd en daardoor scherp afstekend, i) Breda (29).

11. f. semiconfluens nov. Zie p. (204). Putten (Z. Mus.),

408. A. litura L, Weer een vlinder met een zeer raadsel-

achtige verbreiding. Want terwijl hij in ons land stellig niet

inheemsch is (laatste vangst 1 ex. in 1903!), zijn wij aan

vrijwel alle zijden omsloten door gebieden, waar hij geregeld

of zelfs talrijk optreedt !

In Denemarken talrijk, zoowel in Jutland als op de eilan-

den. In Sleeswijk-Holstein verbreid ; bij Hamburg verbreid

in loofbosschen, in sommige jaren niet zeldzaam , bij Bremen
gewoon ; bij Hannover zeldzaam, maar elk jaar in enkele

exx. ; in Westfalen zeldzaam tot tamelijk gewoon ; in de

Rijnprov. ( die slechts bekend is ! ) zeer zeldzaam, maar in

1923 bij Koblenz in aantal. In België in het gebied van de

Ourthe en om Charleroi (L a mb i 1 1 i o n. Cat. Lép. de

Belgique, p. 123, 1904, vermeldt den vhnder van Heure-lez-

Marche als gewoon). Door geheel Engeland en in Schot-

land tot aan de Moray. In Ierland twijfelachtig.

1 gen. Van vliegtijd in Nederland is uiteraard weinig

bekend. De gevangen exx. stammen uit Octr.

V i n d p 1. Gdl. : Vorden (Bst., I, p. 262), weer een $

in Oct. 1903 (Mus. Rd.). N.B.: Breda, Oct. 1884 (T. v.

E., vol. 29, p. XXVII : een 9 , dat eieren legde ; tengevolge

van hun kannibalistische neigingen leverden de 50 rupsen

slechts 12 à 14 poppen) en blijkbaar weer in 1886. In L. Mus.
2 exx. van 17-8-87 (ab ovo), 2 van 24-8-87, 2 van 4-9

(z. j.), alle eveneens ab ovo. 2)

Var. 1. f. litura L. Grondkleur der wis. paarsactìtig grijs

tot paarsachtig, de wortelhelft in den regel iets lichter. Hier-

toe behoort zoowel de meerderheid der exx. van Breda als

het Î van Vorden.
2. f. ru/a Tutt, Br. Noct., II. p. 171, 1892. Grondkleur

der wis. helder roodachtigbruin. Breda (3, 5, 6).

3. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Breda (2, ook
no. 9).

*409. A. nitida Schiff., 1775 {lucida Hampson, 1906, nee

Hufn., 1766). Slechts 1 ex. is tot nog toe in ons land aan-

getroffen. Zooals uit de verbreiding in het aangrenzende
Duitsche gebied blijkt, komt de vlinder alleen sporadisch

in deze streken voor, waarschijnlijk als een zeer zeldzame
immigrant uit meer oostelijk gelegen landsdeelen. Aldus kan
ook de vangst in Nederland verklaard worden.

In Denemarken lokaal, zoowel in Jutland als op de eilan-

^) Orbicular stigma and reniform stigma with very distinct pale cir-

cumscription, so that they sharply contrast.

-) Bovendien 4 exx. (nrs. 7—10) zonder datum, alleen met het etiket

, .Breda" van de hand van Van Eecke. Blijkbaar stonden deze onge-

etiketteerd in de coll. -H e y 1 a e r t s. Volkomen] zeker is hun origine dus

niet.
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den. In Sleeswijk-Holstein alleen bij Lübeck ; bij Hamburg
uitsluitend in het Sachsenwald, hier niet zeldzaam, in som-
mige jaren zelfs talrijk ; niet bij Bremen ; bij Hannover slechts

1 ex. vóór 1902 ; in Westfalen 1 ex. bij Sinsen in 1912 ; in

de Rijnprov. zeer zeldzaam bij Keulen. In België op de
Hautes-Fagnes de la Baraque-Michel (hier alleen aange-
troffen door D e r e n n e, 20 Sept. 1926 een ex. op smeer,

ongetwijfeld evenmin inheemsch). Ontbreekt in Groot-
Britannië en Ierland.

V i n d p 1. Gdl. : Nijkerk, 1 S , September (z. j.) in Z.
Mus., uit de Artis-coll. e coll.-V an Medenbach de
Rooy (T. V. E., vol. 36, p. 204), dus uit het midden van
de vorige eeuw stammend.

Tiliacea Tutt,

410, T» aurago Schiffe In boschachtige streken, vooral

op de zandgronden (ook in de duinen), over het algemeen
niet gewoon. 1 gen., eind Aug. tot eind Octr. (28-8 tot

31-10).

V i n d p 1. Ov. : Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Putten, Er-
melo, Leuvenum, Elspeet, Epe, Apeldoorn, Twello (onge-
regeld, weinig talrijk), Wilp, Ellecom, Velp, Arnhem, Oos-
terbeek, Bennekom ; Warnsveld, Ruurlo, Aalten, Kemnade
(tusschen Doetinchem en Terborg), Hoog Keppel, Bijvank
(in 1935 talrijk) ; Berg en Dal, Nijmegen, Hatert, St. Jans-

berg. Utr. : Rhenen, Doorn, De Bilt, Bilthoven, Amersfoort,
Soest (weinig). N.H. : Hilversum, Bussum, Naarden, Heilo,

Driebuis, Overveen. Z.H. : Wassenaar, Den Haag. N.B. :

Ginneken, Bürgst, Breda. Lbg. : Roermond, Kerkrade, Rol-
duc, Meerssen, Epen.

Var. 1. f. aurago (Schiff.) F. Grondkleur der wis. hcht-

geel, wortelveld en achterrandsveld donker, paarsachtig.

Keer, pi. 52, fig. 7. Hoofdvorm.
2. f. virgata Tutt, Br. Noct., III, p. 13, 1892. Als de ty-

pische vorm, maar de grondkleur (de middenband) licht

oranje. Op alle vindplaatsen, maar veel minder.

3. f. unicolor Tutt, I.e. Vvls. bijna eenkleurig licht oranje,

de wortel en achterrand haast even licht als het middenveld.
Zeldzaam. Ermelo, Oosterbeek (Z. Mus.) ; Leuvenum (tr.,

Gold.) ; Aalten (Cet.).

4. i. rutilago F., Mant. Ins., II, p. 160, 1787. Als virgata,

maar het middenveld sterk roodbruin gevlekt, zoodat een
prachtige bonte vorm ontstaat (,,ahs deflexis flauis ferrugineo

strigosis : fascia baseos apicisque fusco". ,,alae anticae flauae

strigis numerosis atomisque ferrugineis, macuHsque ordinariis

distinctis. Fascia baseos lata ad marginem interiorem totam
basin occupât"). Putten, Apeldoorn, Ellecom, Berg en Dal,

Breda (Z. Mus.) ; Colmschate (Lukkien) ; Twello (Gold.).
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5. f. [ucata Esp., Schmett. in Abb., vol. 4, p. 341, pi. 124,

fig. 3, 4, 1788. Vvls. eenkleurig purperroodachtig met lichtere

dwarslijnen of ook deze niet meer zichtbaar, het middenveld

echter toch nog iets meer oranje dan de rest. (E s per
schrijft : ,,ahs deflexis rufis, fasciis flavescentibus." Fig. 3

toont de lichte dwarslijnen duidelijk, fig. 4 echter nauwelijks

meer). Seitz, pi. 24 i, het $ het beste; South, pi. 10, fig. 3.

Zeldzaam. EUecom, 1 ex. en 2 minder volkomen exx. van
Putten en Berg en Dal (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos).

Op m. f. marmorata Warren, Seitz, III, p. 154, 1911 :

,,eine weitere Form, anscheinend ebenso gemein wie die ty-

pische, ist im gelben Zentralfeld dick orange gefleckt". Met
dezen vorm is niets aan te vangen. De zwakker geteekende

exx. behooren tot vitgata, de sterk geteekende tot tutilago

(waarvan Warren een geheel verkeerde definitie geeft;

vgl. F a b r i c i u s* eigen tekst!). Het afgebeelde marmo'
rata~ $ heeft het bonte middenveld van tutilago, maar de

kleur is slecht. In werkelijkheid is dit wel een van de mooiste

vormen. Het marmorata" $ behoort tot virgata.

Wa r r e n 's synonymie : fucata Esp. = virgata Tutt, is

eveneens onjuist. De figuren, die hij geeft van rutilago (pi.

24h), behooren ook al niet tot dezen vorm. Het $ is een

trans, ad [ucata Esp., het î een virgata Tutt met geheel

eenkleurig middenveld.

411» T. citrago L. In bijna geheel Nederland in bosch-
achtige streken op de zandgronden aangetroffen, maar niet

gewoon. 1 gen., half Aug. tot half Octr. (19-8 tot ll-10).i)

V i n d p 1. Fr.: ,, Friesland", zonder nadere plaatsaan-

duiding (De Vlinders, I, p. 298). Gr.: Groningen. Dr.:
Paterswolde, Veenhuizen. Ov. : Hengelo, Delden, Colm-
schate. Gdl. : Putten, Nunspeet, Apeldoorn, Twello (in 1935
voor het eerst, daarna ongeregeld), Arnhem, Oosterbeek,
Bennekom ; Vorden, Doetinchem ; Berg en Dal, Ubbergen,
Nijmegen. Utr. : Driebergen, Utrecht, Amersfoort, Soest,

Soestdijk, Baarn, Maarsen, Breukelen. N.H. : Hilversum,
Blaricum, Valkeveen, Bussum, Amsterdam (1856, e.l., Z.

1) De Gavere schrijft over Groningen (T. v. E., vol. 10, p. 209) :

,,même dans les maisons, où elle passe quelquefois l'hiver à l'état par-
fait". Overwintering als imago wordt voor zoover ik kon nagaan in de
literatuur niet bevestigd. Intusschen citeert U r b a h n in Stett. Ent. Z.,
vol. 100, p. 565, 1939, oudere Duitsche literatuur, waarin de overwinte-
ring van Cirrhia icteritia Hufn. (tulvago L.) en Citria lutea Ström als

vlinder vermeld wordt. Van Agcochola citcellaris Hufn., ook een echte
herfstuil, schrijft Vorbrodt in zijn ,,Tessiner und Misoxer Schmetter-
linge" (Mitt. Schweiz. Ent. Ges., vol. 14, p. 298, 1930) : „z. T. überw.
10. 3. —̂20. 4.", een opgave, die zonder twijfel betrouwbaar is. De
Ga V e r e's waarneming is dan ook stellig niet a priori als onjuist te

beschouwen.
(Ook van Agrochola macilenta Hb. en A. lychnidis Schiff, zijn voor-

jaarsvangsten bekend, doch het is niet zeker, dat in deze gevallen de
imago overwinterd heeft. Zie bij de betreffende soorten, no. 412 en 414).
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Mus.), Alkmaar, Overveen, Haarlem. Z.H.: Lisse, Noord-
wijk, Leiden, Wassenaar, Voorburg, Den Haag, Loosdui-

nen, Dordrecht. N.B. : Breda, Coirle. Lbg. : Plasmolen,

Venlo, Roermond, Valkenburg, Meerssen.

Var. 1 . f. citrago L. Grondkleur der wis. geel. Hoofd-
vorm.

2. f. aurantiago Tutt, Br. Noct., III, p. 9, 1892. Grond-
kleur der wis. oranjerood getint. Haast even gewoon als

de vorige vorm.
3. De Gavere vermeldt in T, v. E., vol. 10, p. 209,

van Groningen een vorm : „fortement saupoudrée de noir."

Agrochola Hb.

412. A. lychnidis Schiff., 1775 {pistacina F., 1787). Op
allerlei grondsoorten waargenomen, in het zuiden vaak een

zeer gewone vlinder, in het noorden blijkbaar veel minder.

1 gen., begin Septr. tot half Nov. ( 10-9 tot 9-11). In Z. Mus.
bevindt zich een $ van Apeldoorn van April 1897. Of in

dit geval de imago overwinterd heeft, is evenwel zeer twijfel-

achtig. 1)

Vin dpi. Fr.: Kollum. Gr.: Delfzijl, Groningen. Ov. :

Hengelo, Colmschate (zeldzaam). Gdl. : Nijkerk, Putten,

Apeldoorn, Twello (gewoon, vaak talrijk), Empe, Arnhem,
Oosterbeek, Renkum, Wageningen, Bcnnekom ; Vorden,

Ruurlo, Aalten, Doetinchem, Bijvank, Herwen, Lobith ; Berg

en Dal, Ubbergen, Nijmegen, Hatert ; Leeuwen, Wamel,
Tiel. Utr. : Rhijnauwen, Soest, Loosdrecht. N.H. : Amster-

dam, Haarlemermeer, Halfweg, Velzen, Driebuis, Over-

veen, Vogelenzang. Z.H. : Warmond, Leiden, Zevenhuizen,

Rotterdam, Roon, Oud-Beierland, Numansdorp, Dordrecht.

Zl. : Goes. N.B. : Oudenbosch, Breda, Vught, 's-Hertogen-

bosch, Berlicum, Deurne. Lbg. : Tegelen, Roermond, Kerk-

rade, Houthem, Meerssen, Amby, Maastricht, St. Pieters-

berg. Epen.
Var. 1. f. pallida Tutt, Br. Noct., II, p. 165, 1892. Grond-

kleur der wis. licht grijsachtig okerkleurig of geelachtig,

teekening zeer flauw. Apeldoorn, Berg en Dal, Oudenbosch
(Z. Mus.) ; Aalten (Cet.) ; Doetinchem (Cold.) ; Breda

(20) ; Amsterdam (v. d. M.).
2. f. serina Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 522, pi. 156,

fig. 1, 2, 1791. Als de vorige vorm, maar wis. met duidelijke

teekening (donkere vlekjes aan den voorrand, duidelijke

1) Treitschke schrijft over de rups (Schmett. von Eur., V, 2, p.

242, 1825) : .,Bey rauher Witterung verkriecht sie sich unter Laub, Moos
oder Steinen, und wird nach einer langen Erstarrung, im ersten Frühjahr

gefunden, ohne dasz eine doppelte Generation angenommen werden
könnte". Voorjaarsvlinders zijn dus vermoedelijk afkomstig van over-

winterde rupsen.
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ronde en niervlek, tamelijk duidelijke dwarslijnen ) . South,

pi. 9, fig. 4 ; Barrett, V, pi. 227, fig. 1 e ; Seitz, III, pi. 37 b

(4 figuren). Gewoon, overal onder de soort.

3. f. obsoleta Tutt, I.e. Grondkleur der wis. licht rood-

achtig okerkleurig, teekening zeer flauw. South, fig. 6. Apel-

doorn (de Vos) ; Twello, Doetinchem (Cold.) ; Delfzijl

(Wiss.) ; Oosterbeek, Ubbergen, Amsterdam (Z. Mus.) ;

Bijvank (Sch.) ; Soest, Maastricht (Lpk.) ; Arnhem (L.

Wag.) ; Rotterdam (7), Breda (14), Berlicum (25) ; Kerk-

rade (Latiers). Blijkbaar vrij gewoon.
4. f. sphaemlatina Hw., Lep. Brit., p. 230, 1809. Als de

vorige vorm, maar teekening duidelijk. Haast even gewoon
als serina.

5. f. pistacina F., Mant. Ins., p. 175, 1787. Als 3, maar
teekening duidelijk en aderen licht. South, fig. 3 ; Barrett,

fig. 1 d. Niet talrijk, maar toch vrijwel overal onder de soort.

6. f. ferrea Hw., I.e., p. 231, 1809. Vvls. helder roodachtig,

teekening onduidelijk. South, fig. 5 ; Barrett, fig. 1 a. Niet

talrijk. Kollum, Putten, Berg en Dal, Amsterdam (Z. Mus.) ;

Delfzijl (Wiss.) ; Aalten (Cet.) ; Bijvank (Sch.) ; Apel-

doorn (de Vos) ; Tiel (Van Leyden) ; Goes (Van Wille-

gen) ; Deurne (Nies) ; Meerssen (Lpk.).

7. L rubetra Esp.. I.e., p. 523, pi. 156, fig. 3, 4. 1791.

Als 6, maar voorrand der wis. wit. Zeldzaam. Putten (Z.

Mus.); Bijvank (Sch.); Nijmegen (Cold.); Breda (18);
Epen (Wiss.).

8. f. lineola Hw., I.e., p. 231. Als 6, maar teekening der

wis. duidelijk. Vrij gewoon, op alle vindplaatsen.

9. f. lychnidis (Schiff.) F., Mant. Ins., p. 147, 1787. Als

6, maar teekening der vvls. duidelijk en aderen hcht. Niet

gewoon. Kollum, Putten, Zevenhuizen (Z. Mus.) ; Apeldoorn
(de Vos) ; Doetinchem (Cold.) ; D'eurne (Nies).

10. f. unicolor-brunnea Tutt, I.e. Grondkleur der vvls. dof
bruinachtig (vuil roodachtig bruin), teekening onduidelijk.

Apeldoorn (de Vos) ; Ruurlo (L. Mus.) ; Doetinchem
(Cold.); Ubbergen (Z. Mus.).

11. f. brunnea Tutt, I.e. Als de vorige vorm, maar teeke-

ning duidelijk. Delfzijl (Wiss.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Bij-

vank (Sch.) ; Amsterdam, Roon (Z. Mus.).
12. f. venosa Hw., I.e., p. 232, 1809. Als 11, maar boven-

dien de aderen hcht. Keer, pi. 52,' fig. 1 ; Barrett, fig. 1.

Vrij gewoon, op alle vindplaatsen.

13. f. nigrorubida nov. Grondkleur der vvls. donkerrood,
zwart bestoven, aderen en dwarslijnen rood. i) Twello (2
exx., Cold.) ; Amsterdam (v. d. M.) ; Apeldoorn (de Vos,
vermeld in T. v. E., vol. 49, p. XXIV).

^) Ground colour of the fore wings dark red, dusted with black, ner-

vures and transverse lines red.
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14. f. canada Esp., I.e., p. 524. pi. 156, fig. 5, 6, 1791.

Grondkleur der wis. zwartachtig grijsbruin, teekening dui-

delijk, aderen licht, avis. donkergrijs (,,superioribus fusco

nigricantibus ; stigmatibus, striis longitudinalibus et trans-

versis posticis flavis ; inferioribus supra cinereis"). Zeldzaam.

Twello (Gold.) ; Bijvank (Sch.)i) ; Nijmegen (Wiss.) ;

Amsterdam (v. d. M.) ; Zevenhuizen, Kerkrade (Z. Mus.);

Breda (21) ; Meerssen (Lpk.).

15. f. silesiaca Schultz, Jahresber. Wien. E. V., 1905, p.

33. Een nog sterker verdonkerde vorm. Vvls. als canada,

maar de avis. zijn zwart, terwijl ook het achterlijf en de

onderzijde donkerder zijn. (,, Supra al. ant. fusco nigricanti-

bus, stigmatibus, striis longitudinalibus et transversis flavidis ;

post. nigris ; subtus alis omnibus nigerrimis flavofimbriatis ;

abdomine nigerrimo"). Bijvank (tr., Sch.).

413. A. Iota Clerck. Vrij gewoon tot gewoon door het

geheele land op allerlei grondsoorten. 1 gen., eind Aug. tot

in de tweede helft van Nov. (29-8 tot 18-11).

Var. 1 . f . Iota Clerck. Grondkleur der vvls. loodkleurig

of donkergrijs. Vrij gewoon, maar de groote meerderheid

onzer exx. wordt gevormd door overgangen naar den vol-

genden vorm. Dergelijke exx. hebben vaak een prachtigen

purperachtigen glans. Ook Keer, pi. 51, fig. 9 is een trans,

ad rufa. De figuren in South (pi. 7, fig. 5 en 6) zijn daaren-

tegen mooie afbeeldingen van typische exx.

2. f. ru[a Tutt, Br. Noct., II, p. 161, 1892. Grondkleur

der vvls. roodachtig. Vrij gewoon (maar exx. zoo licht als

de fig. in Seitz, pi. 37 d, ken ik niet). Leeuwarden (L. Wag.) ;

Apeldoorn, Arnhem, Berg en Dal, Hatert, Sloten (Z. Mus.) ;

Nijmegen (Wiss.) ; Zeist (Br.) ; Hilversum (Doets) ; Rot-

terdam (12) ; Amsterdam (v. d. M.).

3. f. pallida Tutt, I.e. Vvls. witachtig grijs met scherp af-

stekende zwarte niervlekvulling en roode begrenzing van de

golflijn. Exx., die zoo licht zijn als Tutt beschrijft, heb ik

niet gezien (ook geen fign.). Ik ken uit Nederland slechts

enkele bleekgrijze dieren, die dus als overgangen beschouwd
moeten worden (aangenomen, dat de auteur niet overdreven

heeft, wat ook wel eens het geval is). Ruurlo (L. Mus.),

Breda (36) ; Overveen (Wiss.).

4. f. suffusa Tutt, I.e. Grondkleur der vvls. zwartachtig.

Een donker ex. met zwartgrijze vvls. van Amsterdam (v. d.

M.) behoort tot dezen vorm of is in elk geval een sterke

overgang.

5. f. bipunctata Wehrli, Mitt. Thurg. Nat. Ges., vol. 20,

p. 33, 1913. Tusschen ronde vlek en niervlek bevindt zich

^) Hier behooren ook de exx. die Sc hol ten vermeldt van ,,een

nog niet beschreven kleuraberratie" uit de Bijvank (T. v. E., vol. 81,

p. 174, 1938). Vermoedelijk een gevolg van het feit, dat de tint van
canaria in Seitz (pi. 37b) afwijkt van die in Esper.



297 B. J. LEMPKE, CATALOGUSDER (345)

een liggende donkere vlek, die de beide eerstgenoemde met
elkaar verbindt. Apeldoorn (de Vos).

6. f. obsoleta nov. De donkere vulling in de benedenhelft

der niervlek ontbreekt, i) Zeldzaam. Overgangen, waarbij

de onderhelft nog zwak verdonkerd is, komen meer voor.

Leuvenum (L. Wag.) ; Apeldoorn (de Vos, Van der Beek);

Aalten (v. G.) ; Amsterdam (v. d. M.) ; Rotterdam (28) ;

Breda (30; Z. Mus.).
7. f. nictitans nov. Ronde vlek en niervlek scherp licht

omrand. 2) Apeldoorn (Z. Mus.) ; Wassenaar (Wiss.) ;

's-Hertogenbosch (L. Mus.).
414. A. macilenta Hb. In het geheele O. en Z. in bosch-

achtige streken, over het algemeen niet gewoon en nogal

onregelmatig. 1 gen., half Septr. tot begin Deer. (18-9 tot

7-12). Ter Haar schrijft (Onze VI., p. 211 ): ,,en schijnt

nu en dan te overwinteren". Voor zoover ik kan nagaan,
was in zijn tijd overwintering als imago in Nederland echter

nooit waargenomen. Waarschijnlijk kwam Ter Haar op
deze gedachte, omdat hij 7 Dec. 1885 een $ te Cuyck ving.

Er zijn later nog enkele vangsten uit deze maand bekend
geworden. Tutein Nolthenius zag 5 Dec. 1926 een
ex. te Leuvenum, terwijl 1 Dec. 1908 een ex. gevangen
werd te Breda door Buis (Z. Mus.). Intusschen is de
vlinder in Nederland inderdaad een enkele maal in het

voorjaar waargenomen. In coll.-R ij k bevindt zich een ex.,

dat 21-3-1926 te Overveen werd gevangen. Ook U r b a h n
riieldt een paar voorjaarsvangsten uit Pommeren. Hij laat in

het midden, of de vlinders overwinterd hebben of ,, verspätet"

zijn, dus na de overwintering van rups of pop pas uitgeko-

men zijn (Stett. Ent. Z., vol. 100, p. 561, 1939).

V i n d p 1. Fr. : Rijs. Dr. : Veenhuizen. Ov. : Hengelo,
Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Putten, Ermelo, Leuvenum,
Apeldoorn, Twello (tot aan 1935 ontbrekend, daarna gere-

geld), Velp, Arnhem, Bennekom ; Warnsveld, Lochem, Bij-

vank (niet zeldzaam in 1935!), Berg en Dal, Ubbergen,
Nijmegen. Utr. : Rhenen, Doorn, Zeist, De Bilt, Oostbroek,
Utrecht, Baarn, Groenekan. N.H. : Hilversum (in 1938 zeer

veel, daarvoor nooit gezien, Doets), Bussum, Heilo, Drie-
huis, Bloemendaal, Haarlem, Overveen, Vogelenzang. Z.H. :

Wassenaar, Den Haag. N.B. : Oudenbosch, Ginneken, Bre-
da, Cuyck, Deurne. Lbg. : Venlo, Tegelen, Steyl, Roermond,
Kerkrade, Rolduc.

Var. 1. f. macilenta Hb., fig. 418. Grondkleur der wis.
mooi helder roodbruin, zonder gele tint. Gewoon.

2, L mfa Hörhammer, Ent. Z., vol. 50, p. 359, 1936.

^) The dark spot in the lower half of the reniform stigma fails.

-) Orbicular stigma and reniform stigma with sharp pale circumscription.
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Grondkleur der wis. roodachtig okergeel. De tusschenvorm.

Keer, pi. 51, fig. 10. Gewoon.
3. f. straminea Tutt, Br. Noct.. II, p. 162, 1892 {pallida

Hof er, Ent. Z., vol. 27, p. 16, 1913). Grondkleur der wis.

licht stroogeel, zonder roode of bruine tint. Zeldzaam. Put-

ten, Ubbergen, Breda (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ;

Zeist (Br.) ; De Bilt, Groenekan, Heilo (L. Mus.) ; Baarn
(Lpk. ) ; Overveen, Vogelenzang (Wiss.).

4. f. nigrodentata Fuchs, Jahrb. Nass. Ver., vol. 52, p. 135,

1899. De halve, eerste en tweede dwarslijn scherp, zwart-

achtig en getand. Putten, Ermelo, Apeldoorn, Nijmegen
(Z. Mus.) ; Twello (Gold.) ; Lochem, Oostbroek (L. Mus.) ;

Arnhem (5) ; Bijvank (Sch.) ; Utrecht (Van Leyden) ; Hil-

versum (Doets); Overveen (Wiss.).

5. f. nudilinea nov. De gele golflijn zonder de roodachtige

afzetting aan de binnenzijde, i) Putten, Arnhem, Berg. en

Dal, Ubbergen, Breda, Venlo (Z. Mus.) ; Zeist (Br.) ;

Groenekan (L. Mus.) ; Hilversum (Doets) ; Overveen
(Wiss.).

6. f, obsoleta Tutt, I.e. Als de beide eerste kleurvormen
(die Tutt niet scheidde), maar zonder de donkere vulling

onder in de niervlek. Terwijl de auteur van de Britsche exx.

zegt (1. c, p. 161), dat de zwarte stip ,,as frequently absent

as present" is, is de vorm bij ons zeer zeldzaam. Apeldoorn
(1 ex., de Vos) ; Twello (tr., Gold.) ; Wassenaar (Wiss.) ;

Venlo ( 1 ex., bovendien 2 trans. exx. van Rijs en Berg en

Dal) (Z. Mus.).
7. f. immaculata Gauckler, Iris, vol. 22, p. 136, 1909. Als

6, maar bovendien ontbreekt ook de golflijn geheel. Bijvank

(Sch.).

415. A. circellaris Hufn, Veel gewoner dan de vorige

soort en door de levenswijze der rupsen in het geheel niet

aan een bepaald biotoop gebonden, daar de jonge dieren on-

getwijfeld in de katjes van verschillende soorten populieren

en wilgen leven (nadere determinatie echter zeer ge-

wenscht ! ) en bovendien ook op de bloeiwijzen van iep en

esch, zoodat ook verscheiden vindplaatsen in het lage land
en het poldergebied bekend zijn. 1 gen., eerste helft van
Aug. tot begin Deer. (13-8 tot 1-12).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Warga, Rijs, Bolsward. Gr :

Delfzijl, Groningen. Dr. : Veenhuizen, Schoonoord, W^ijster.

Ov. : Denekamp, Hengelo, Borne, Colmschate, Deventer,
Diepenveen, Kampen. Gdl. : Putten, Harderwijk, Elspeet,

Leuvenum, Epe, Apeldoorn, Twello (geregeld en soms tal-

rijk), Arnhem, Bennekom, Lunteren; Zutphen, Warnsveld,

^) The yellow subterminal line without the red internal edging.

The form is not a synonym of flavilinea Hw., Lep. Brit., p. 243 : , .striga

postica obliqua rectissima flavicante intus rufa", which is identical with
the typical form.
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Vorden, Ruurlo, Groenlo, Aalten, Bijvank (geregeld) ; Berg

en Dal, Ubbergen, Nijmegen ; Wamel. Utr. : Rhenen, Doorn,

Zeist, De Bilt, Bilthoven, Utrecht, Soest, Eemnes, Groene-

kan, Vinkeveen. N.H. : Hilversum, Bussum, Amsterdam,
Spanbroek, Schoorl, Alkmaar, Beverwijk, Driebuis, Haarlem,

Overveen. Z.H. : Hillegom, Noordwijk, Leiden, Wassenaar,
Den Haag, Zevenhuizen, Rotterdam, Oud-Beierland, Nu-
mansdorp, Dordrecht, N.B. : Oudenbosch, Ginneken, Breda,

's-Hertogenbosch, Oisterwijk, Deurne. Lbg. : Plasmolen,

Venlo, Tegelen, Roermond, Kerkrade, Meerssen, Bemelen,

Scharn, Amby, Schinveld.

Var. 1. f. data Schultz, Soc. Ent., vol. 21, p. 3, 1906.

Grondkleur der wis. wit, geel getint, teekening meer of min-

der duidelijk. Alleen enkele lichte exx., die zwakke overgan-

gen vormen : Putten, Wamel, Breda (Z. Mus.) ; Apeldoorn

(de. Vos).
2. f. circellaris Hufn. Grondkleur der wis. geelachtig met

bruinachtige of roodachtige tint, dus de tusschenvorm. South,

pi. 7, fig. 9 en 10. Gewoon.
3. f. ferruginea Esp., Schmett. in Abb., Ill, p. 246, pi. 47,

fig. 6, 1785 {rubrìor Nordström, Svenska Fjärilar, p. 159,

1939). Grondkleur der wis. helder roodachtig of roodachtig

bruin, zonder gele tint. Keer, pi. 51, fig. 11. Gewoon.
4. f. suffusa nov. {macilenta Hb., Samml. Eur. Schmett.,

fig. 688, 689, nee fig. 418). Grondkleur der wis. sterk don-

ker bestoven, vooral in het achterrandsveld (gewaterde band
en f ran j eveld) 1). Seitz, III, pi. 37 f, fig. 1. Niet gewoon.

Kollum, Putten, Berg en Dal, Hillegom (Z. Mus.) ; Leuve-

num, Roermond (L. Wag.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Warns-
veld (L. Mus.) ; Bijvank (Sch.) ; Wassenaar (Wiss.).

5. f. grisescens nov. Grondkleur der wis. licht bruin-

achtig grijs-). Den Haag (9) ; Breda (23).

6. f. [usconervosa Petersen, Lep. Fauna Estland, Ie ed.,

p. 95, 1902. Vvls. met donkere aderen. Seitz, 1. c, pi. 37 f.

Putten, Apeldoorn, Berg en Dal, Amsterdam (Z. Mus.) ;

Twello, Diepenveen (Gold.) ; Wassenaar (Wiss.) ; Deurne
(Nies) ; Kerkrade (Latiers).

7. f. nigridens Fuchs, Stett. E. Z., vol. 44, p. 263, 1883.

Dwarslijnen scherp afstekend, zwart en getand en ook de
aderen in het achterrandsveld zwart. Veel zeldzamer dan de

overeenkomstige vorm bij de vorige soort! Twello (Gold.) ;

Colmschate (Lukkien) ; Bijvank (tr., Sch.) ; Ubbergen (tr.,

Z. Mus.) ; Zeist (Br.) ; Wassenaar (Wiss.).

8. f. obsolescens nov. De teekening der vvls. (dwarslijnen

en vlekken) zeer flauwS). Putten (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de

^) Ground colour of the fore wings strongly dusted with dark, espe-

cially in the submarginal area.

^) Ground colour of the fore wings pale brownish grey.

2) Markings of the fore wings (transverse lines and stigmata) very

faint.
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Vos) ; Den Haag (2 exx. ab ovo, L. Mus.).

9. f. obsoleta nov. De donkere vulling in de benedenhelft

van de niervlek ontbreekt. i) Zeldzaam. Aalten (Cet.); Am-
sterdam (L. Wag.) .

10. f. maculata nov. De geheele niervlek zwart gevuld. 2)

Zoo mogelijk nog zeldzamer. Groningen (T. v. E., vol. 10,

p. 209).

Spudaea Snellen.

416. S. ruticilla Esp. In vrijwel het geheele land in bosch-

achtige streken op zandgronden (ook in de duinen), vooral

in het Oosten vaak gewoon, maar plaatselijk nogal wis-

selend in aantal. 1 gen., eind Febr. tot in de tweede helft

van Mei (26-2 tot 22-5). Gekweekte exx. komen soms al

voor den winter uit : 29-9 en 17-10-1918, ab ovo. Putten (Z.

Mus.) 3).

V i n d p 1. Dr. : Veenhuizen, Schoonoord, Wijster. Ov. :

Diepenveen, Colmschate. Gdl. : Putten, Ermelo, Leuvenum,
Tongeren, Apeldoorn, Twello (niet geregeld en niet talrijk),

Stroe, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Wageningen, Ben-

nekom, Warnsveld, Eefde, Zutfen, Aalten, Doetinchem,

Bijvank, Berg en Dal, Nijmegen, Hatert. Utr. : Doorn, Ame-
rongen, Zeist, De Bilt, Bilthoven, Utrecht, Soest (talrijk in

1937, andere jaren weinig of in het geheel niet waargeno-
men). Groenekan. N.H. : Hilversum, 's-Graveland, Bussum,

Bloemendaal, Haarlem, Overveen, Aerdenhout, Vogelen-
zang. Z.H. : Hillegom, Noordwijk, Den Haag, Scheveningen,

Rotterdam (T. v. E., vol. 46, p. 243). N.B.: Oudenbosch.
Bosschehoofd, Ginneken, Breda, Tilburg, Vught, Deurne.

Lbg. : Plasmolen, Venlo, Roermond, Linne.

Var. In hoofdzaak komt de soort in twee kleurtypen

voor, roodbruin en grijs, die door overgangen met elkaar zijn

verbonden.
1. f. ruticilla Esper, Schmett. in Abb., IV, p. 525, pi. 157,

fig. 1, 1791. Grondkleur der wis. bruinrood, teekening dui-

delijk. Niet zeldzaam.

2. f. dilutiot Heinrich, D. E. Z., 1916, p. 519. Als de vo-

rige vorm, maar de teekening veel zwakker, hoewel aan-

wezig ; het duidelijkst blijft de scherp geknikte midden-

schaduw. 4) Keer, pi. 51, fig. 8. Leuvenum (L. Wag.); Wolf-
heze (Wiss.) ; Berg en Dal (1 ex., Z. Mus.) ; Bilthoven

(Gold.).

3. f. unicolor Heinrich, I.e. Vvls. zoo goed als eenkleurig,

vrijwel zonder teekening; grondkleur roodbruin 4). Gewoon.

1) The dark spot in the lower half of the reniform stigma fails.

^) The reniform stigma wholly filled with black.

^) Zie over deze kweek: E.B., vol. 5, p. 134.

'') I restrict the name to the form with redbrown ground colour.
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4. f. ornata Dannehl, Ent. Z., vol. 39, p. 188a, 1926. Vvls.

zonder teekening ; alleen loopt langs de binnenzijde van de

golflijn een rij opvallende zwartbruine vlekken ; grondkleur

roodbruini). Zeldzaam. Putten (tr., Z. Mus.) ; Apeldoorn

(de Vos) ; De Bilt (L. Mus.) ; Hilversum (Doets) ; Ouden-
bosch (Coll. Berchmanianum )

.

5. f, rufovariegata Dannehl, I.e. Het middenveld donker

gevuld, ook de andere vleugeldeelen met vermeerderde don-

kere teekening ; grondkleur roodbruin. Bijvank (Sch.).

6. f. rubra Draudt, Seitz, vol. 3, suppl., p. 151, 1934. Grond-
kleur der vvls. sterk roodachtig getint. Niet gew^oon. Putten

(Cold.) ; Leuvenum (L. Wag.) ; Oosterbeek, Wageningen,
Berg en Dal (Z. Mus.) ; Nijmegen, Hatert (Wiss.) ; Groene-

kan (L. Mus.) ; Hilversum (Doets).

7. f. castanea Warren, Seitz, III, p. 149, 1911. Vvls. dof

roodbruin, teekening vrij onduidelijk, avis. donker roodachtig

bruin. Ongetwijfeld een zeer zeldzame vorm. Roodachtige exx.

hebben bijna altijd grijze avis. (doch dan met roodbruine

franje). Bennekom (Cet.) ; Bijvank (Sch.).

8. f. serpylli Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 488 (nee 489).
1809—1813. Grondkleur der vvls. grijs, teekening duidelijk.

Onze hoofdvorm ! Het grijs varieert nogal in tint.

9. f. grisea Warren, Seitz, I.e., p. 149. Als de vorige vorm,

maar teekening onduidelijk (,, Zeichnungen alle trüb"), alleen

de middenschaduw in den regel vrij sterk afstekend. Putten,

Nijmegen (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Bennekom
(Cet.) ; Bilthoven (Cold.) ; Oudenbosch (Colleg. Berchma-
nianum) ; Breda (21).

10. f. grisca-ornata nov. Als ornata Dhl., maar grond-
kleur grijs. 2) Bennekom (Cet.) ; Hilversum (Doets) ; Ouden-
bosch (Coll. Berchmanianum) ; Breda (18).

11. f. grisea-unicoloi' nov. Vvls. grijs, vrijwel eenkleurig.3)

Gewoon.

Omphaloscelis Hampson.

417. O. lanosa Hw. Een interessant bestanddeel van onze
fauna, daar ide vlinder blijkens het areaal, dat hij bewoont
(Algiers, Spanje, Frankrijk, Groot-Britannië en Ierland, Bel-

gië, Nederland en de Rijnprovincie), tot de zeer weinige
Macro's behoort, die wij tot de Atlantische soorten kunnen
rekenen. In Duitschland werd lanosa pas in 1935 ontdekt

en is bekend van Emmerik, Elmpt bij de Nederlandsche
grens en het Standener Bruch, welke vindplaatsen aansluiten

bij onze Oostgeldersche en Middenlimburgsche. In België

is de vlinder voor het eerst in 1907 bij Verviers aangetroffen.

^) I restrict the name to the form with red-brown ground colour.

-) As ornata Dhl., but ground colour grey.

^) Fore wings grey, almost unicolorous.
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daarna in enkele exx. te Sutendael bij Hasselt, te Heuzy bij

Verviers, te Chênée bij Luik. Vervolgens talrijker en op
ver van elkaar verwijderde plaatsen, waaruit een verbreiding

over vrijwel het geheele land zou kunnen blijken : Maizières
bij Bergen, Ostende, Charleroi. Te Sclessin bij Luik werd
de soort elk jaar bij honderden door V i g n o u 1 op licht

gevangen. Zij komt dus geregeld in het land voor en is in

het Maasdal, vooral bij Luik, talrijk (Derenne in litt.).

In Groot-Britannië is lunosa algemeen verbreid in het zui-

den en westen van Engeland en soms zeer gewoon. In het

oosten en midden minder talrijk, in het noorden zeldzaam,

het meest nog aan den westkant. In Schotland in de zuidelijke

helft. In Ierland gewoon.
Wat de verbreiding in Nederland betreft, deze wordt be-

heerscht door het feit, dat ons land tot het grensgebied van
het areaal behoort. Het voorkomen van den vlinder is daar-

door ongeregeld. Op de meeste vindplaatsen is hij maar een
enkele maal en dan in den regel nog slechts in weinig exx.

waargenomen. Vast staat daarentegen, dat Wi s s. in de
4 jaren, dat hij te Nijmegen en omgeving kon verzamelen

(1923 tot en met 1926), de soort er geregeld aantrof: in

1923 twintig exx., alle op lantaarns aan den Hatertschen
Weg tusschen Nijmegen en Hatert ; in 1924 enkele (,,het

weer was in September slecht, waardoor ik slechts enkele

avonden ben gaan vangen") ; in 1925 ongeveer 30 exx., zoo-

wel op lantaarns aan den weg als op smeer ; in 1926 ongeveer
een half dozijn exx. door verhuizing naar een minder gunstig

gelegen woning. Vrij zeker volgt hieruit, dat lunosa te Nij-

megen en omgeving een standvhnder is. Hoogstwaarschijn-
lijk is dit ook het geval te Deurne en in Zeeland. De pro-

vincie is slecht bekend, maar in de jaren, dat er gevangen is,

werd de vlinder er ook meestal aangetroffen. Voor Den Haag
moeten we nadere gegevens afwachten, evenals voor de om-
geving van Roermond. In de laatstgenoemde streek is slechts

enkele jaren intensief verzameld door Lücker en Frans-
sen (1921 —1923), maar toen vingen ze lunosa dan ook elk

jaar ! In verband met de verbreiding in België kunnen waar-
schijnlijk meer vondsten in het Maasdal (waarvan Hatert-
Nijmegen als een voortzetting is te beschouwen) verwacht
worden.

Het heeft er dus allen schijn van, dat ook lunosa zich ten

noorden van de groote rivieren niet kan handhaven, waarbij

we misschien voor de omgeving van Den Haag een uitzon-

dering moeten maken. De andere vangsten wekken den in-

druk, dat we met zwervers te doen hebben, een verschijnsel,

dat we natuurlijk altijd aan de grens van een areaal zullen

opmerken. Een vlieggebied wordt niet bepaald door een
scherpe, vaststaande lijn en zeker niet bij zulke actieve dieren

als vele vlinders zijn.
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1 gen., begin Septr. tot half Octr. (2-9 tot 14-10).

V i n d p 1. Ov. : Colmschate, 9-9-36, één ex. (Lukkien).

Gdl. : Ermelo. 2 exx. in 1905 (Z. Mus.). 1 in 1938 (Wp.) ;

Putten, 1 ex. in 1914, 1 ex. in 1925 (Z. Mus.) ; Leuvenum,

1 ex. in 1924 (Z. Mus.) ; Apeldoorn, 2 exx. in 1901 (de

Vos) ; Wageningen, 1923 (Fr.) ; Bijvank, enkele exx. in

1938 (Sch.) ; Beek bij Nijmegen, 1 ex. in 1867 (Z. Mus.) ;

Nijmegen (1923 —1926, Wiss., zie boven) ; Hatert (idem).

Utr. : Soest, 6-9-1937, 1 ex. (Lpk.). Z.H. : Den Haag. 4 of

5 exx. in 1936, 14 exx. in 1938 (maar niet waargenomen
in 1937, 1939 en 1940 ; de vangsten geschiedden steeds op

een zeer beperkt gebied ; ,,in den verderen omtrek hebben

wij nooit ergens anders lunosa gevonden," Hardonk). Zl. :

Domburg, 1914, 1924 en 1926 (T. v. E., vol. 72, p. XXXI) ;

Goes, de laatste jaren i^eregeld op Hcht (Van Willegen).

N.B.: Oudenbosch, 1 ex. in 1903 (Coll. Berchmanianum) ;

Deurne, 1936—1939 elk jaar verscheiden exx. gevangen

(o.a. meermalen op bloeiende grassen) (Nies). Lbg. : Maas-
niel, Linne. 1921—1923 (Lek. en Fr.).

Var. De mooie vlinder is zeer variabel. De typische vorm
met roode of roodachtig grijze wis. zonder lichte aderen heb

ik uit ons land nog niet gezien, terwijl T u 1 1 voor Groot-

Britannië juist schrijft (Br. Noct.. II, p. 169, 1892) : ..This

red type of lunosa without pale nervures is one of the more
common forms in this country."

1. f. obsoleta Tutt. I.e. Vvls. licht okerachtig, iets rood-

achtig getint, zonder hchte aderen. Vrij gewoon.

2. f. humilis Humphreys et Westwood, Br. Moths and
their transf., vol. ?. p. 139. 1854. Vvls. licht bruinachtig grijs

met lichte aderen. Seitz, vol. 3. pi. 36 h. Minder dan de vorige

vorm. Ermelo, Nijmegen (Z. Mus.) ; Bijvank (Sch.) ; Ha-
tert (Wiss.) ; Goes (Van Berk) ; Soest (Lpk.) ; Den Haag
(Hardonk).

3. f. olivacea Vazquez. Bol. Real Soc. Esp. de Hist. Nat.,

vol. 5, p. 121. 1905. Vvls. licht olijfkleurig okergeel (..color

de aceituna gris amarillento"). Een groenachtig 2. dat mis-

schien als overgang naar dezen vorm opgevat kan worden,

van Nijmegen (Z. Mus.).
4. f. ru[a Tutt. I.e. Vvls. rood of roodachtig grijs, met

lichte aderen. Nijmegen (Wiss.).

5. f. brunnea Tutt. I.e. Vvls. diep donker roodbruin met
lichte aderen. Goes (Van Berk).

6. f. subjecta Duponchel, Hist. Nat. Lép. Fr., Suppl. III,

p. 295. pi. 27. fig. 3. 1836 {neurodes H. S.. Syst. Bearb.,

vol. 2. pi. 94, fig. 289, 1847). Vvls. donker grijsbruin met
lichte aderen. Seitz. I.e. Bijvank (Sch.) ; Nijmegen (Wiss.) ;

Den Haag (Hardonk).
7. f. agrotoides Guenée, Ann. Soc. Ent. Fr., vol. 8, p. 486,

1839. Vvls. grijsaehtig zwart, met lichte aderen. Seitz. I.e. ;
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South, pi. 7, fig. 4. Onze gewoonste vorm, op alle vind-

plaatsen.

Cirrhia Hb.

418. C. icteritia Hufn., 1766 [fulvago L., 1761, nee Clerck,

1760). Komt blijkens onderstaande lijst van vindplaatsen

door vrijwel het geheele land op allerlei grondsoorten voor.

Toch heeft de vlinder een duidelijke voorkeur voor drogere

terreinen. Wilgenkatjes uit het plassengebied (Ankeveen,
Vinkeveen) leveren talrijke rupsen van Citvia lutea Ström
op, daarentegen óf in het geheel geen icteritia's, óf slechts

enkele exx. In dit biotoop is de soort beslist zeldzaam. Op
zandgronden is de vlinder vrij gewoon, hoewel meestal min-

der in aantal dan lutea. Op den drogen bodem van Soest

schijnen de rollen echter omgekeerd te zijn, terwijl ook in

Aalten lutea in de minderheid is (Van Galen). Luk-
k i e n constateerde hetzelfde voor Diepenveen, Frieswijk en

Colmschate. Zoowel vangst op smeer als kweeken uit katjes

levert in deze streken meer icteritia's op. Het is niet on-

mogelijk, dat elk haar eigen voorkeur heeft voor bepaalde

wilgensoorten. We zullen dus moeten beginnen met onze

wilgenkatjes te determineeren ! Niet onvermeld mag blijven,

dat Wi s s. in 1939 beide soorten te Wassenaar uit pop u-

lierenkatjes kweekte en wel ongeveer evenveel als uit

wilgenkatjes.

1 gen., eind Juh tot eind October (29-7 tot 24-10), hoofd-

vliegtijd September. Uit Juli slechts 2 vangsten : 29-7-1933

op licht te Aalten (Cet.), 30-7-1894 een ex. door Galand
(L. Wag.). Ook vóór 20 Aug. zeer zelden : 6-8-1927 en
17-8-1921 (Wiss.).

V i n d p 1. Fr.: Schiermonnikoog (vrij talrijk. Wiss.),

Wartena, Wolvega, Oudetrijne. Gr. : Groningen. Dr. : Pa-
terswolde. Veenhuizen, Wijster. Ov. : Denekamp, Hengelo,

Borne, Almelo, Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Leuvenum, Apel-

doorn, Twello (slechts in enkele jaren), Brummen, Arnhem,
Bennekom, Lunteren ; Vorden, Lochem, Almen, Ruurlo, Win-
terswijk, Aalten, Doetinchem, Bijvank, Didam, Wehl, Beek-
Nijmegen, Malden, Hatert, Wamel. Utr. : Soest, Maarsen,
Loenen, Nichtevegt. N.H. : Hilversum, Bussum, Naarden,
Ankeveen, Amsterdam (weinig). Beverwijk, Driebuis, Haar-
lem, Overveen, Bentveld, Vogelenzang. Z.H. : Hillegom,

Wassenaar, Den Haag, Scheveningen, Zevenhuizen, Dord-
recht. N.B. : Oudenbosch, Bosschehoofd, Bergen op Zoom,
Breda, Ginneken, Cromvoirt, Vught, 's-Hertogenbosch, Ber-

licum. Rosmalen, Deurne. Lbg. : Plasmolen, Blerick, Venlo,

Tegelen, Steyl, Roermond, Brunsum, Rolduc, Valkenburg,
Houthem, Berg en Terblijt, Meerssen, Gronsveld, Epen.

Var. De grondkleur der wis, kan geel zijn of oranjegeel,
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terwijl natuurlijk ook overgangen voorkomen. Vlinders met
oranjegele grondkleur komen veel minder voor dan die met
lichtgele, maar de verhouding der verschillende teekenings-

vormen is in beide kleurgroepen dezelfde. Indien dus tint en

teekening erfelijk zijn, worden zij door verschillende onaf-

hankelijk van elkander werkende factoren bepaald.

1. f. decolor Schultz, Jahresber. Wiener Ent. Ver., 1904,

p. 89. Vvls. eenkleurig hchtgeel, zonder eenige teekening.

Ongetwijfeld is deze extreme vorm de zeldzaamste van alle.

Hatert, een prachtig $ (Wiss.). In Z. Mus. een trans. $

met nog flauw zichtbare donkere niervlek van Apeldoorn.

2. f, flavescens Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 322, pi.

122, fig. 2, 1788. Vvls. eenkleurig lichtgeel, alleen met de

donkere vlek in de onderhelft van de niervlek. South, pi. 10,

fig. 6. Vrij gewoon, maar minder dan de volgende vorm.

3. f. cerago Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 190, 1800—1803.
Vvls. lichtgeel, teekening vrij volledig, maar zwak. Tamelijk

gewoon.
4. f. icteritia Hufn. (= fulvago L., Fauna Suecica, p. 312,

1761). Vvls. lichtgeel, teekening duidelijk.!) Keer, pi. 2,

fig. 9. Hoofdvorm.
5. f. sulfusa Tutt, Brit. Noct., III, p. 10, 1892. Vvls. licht-

geel, met volledigen ononderbroken middenband (als bij den
typischen vorm van Citria lutea). Zeldzaam. Aalten (Cet.) ;

Nijmegen, Epen (Wiss.) ; Naarden, Amsterdam, Hillegom

(Z. Mus.) ; Vught (L. Mus.).

6. f. obsoleta Tutt, I.e. Vvls. oranjegeel, alleen met de

donkere vlek in de onderhelft van de niervlek. Zeldzaam.
Apeldoorn (de Vos 2), Z. Mus.); Berg en Dal (Z. Mus.);

Breda (27; Z. Mus.) ; Tegelen (Stoffels).

7. f. imperfecta Tutt, I.e. Vvls. oranjegeel, teekening vol-

ledig, maar zwak. Iets meer dan de vorige vorm. South, fig,

8. Colmschate (Lukkien) ; Apeldoorn (de Vos, Z. Mus.) ;

Lochern, Malden, Vught, Plasmolen (Z. Mus.) ; Hatert

(Wiss.) ; Hilversum (Doets) ; Bergen op Zoom (L. Mus.) ;

Breda (21) ; Steyl (Latiers) ; Roermond (Lek.).

8. f. aurantia Tutt, I.e. {togatoides Snellen, T. v. E., vol.

53, p. 316, 1910). Vvls. oranjegeel, teekening duidelijk. 3)

1) Hufnagel 's diagnose luidt (Beri. Mag., III, p. 296, 1766):
,,Phalaena Icteritia. Die Sommersprosse. Blassschwefelgelb mit röth-

lichen zerstreuten Flecken und Punkten, die Unterflügel weiss."

Ook Linné zegt: „'fasciis ferrugineis" (terwijl hij de grondkleur

„pallide glausescentes" noemt!). In den regel zijn de vlekjes echter niet

, .roestbruin" (Ter Haar), maar „paarsbruin" (Snellen).
^) Dit is het ex. door De Vos vermeld in T. v. E., vol. 45, Verslag,

p. 33, 1902, met , .bruingele" grondkleur.

^) Snellen beschrijft togatoides als levendig citroengeel zooals bij

togata (= lutea Ström). Vergelijking met exx. van laatstgenoemde soort

doet zien, dat Snellen hiermee den oranjegelen vorm van icteritia

bedoelde.
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Veel minder dan de typische vorm (no. 4), maar waarschijn-

lijk op vele vindplaatsen. Denekamp, Berg en Dal, Hatert,

Vught (Z. Mus.) ; Colmschate (Lukkien) ; Bergen op Zoom
(L. Mus.); Breda (36, 47. 49, 55; Z. Mus.); Tegelen

(Stoffels) ; Wassenaar (Wiss.).

9. f. virgata Tutt, I.e. Vvls. oranjegeel, met volledigen

ononderbroken middenband. Zeer zeldzaam. Hatert (Z.

Mus.) ; Wassenaar (Wiss.) ; Den Haag (16) i), Rosma-
len (L. Mus.).

419. C. gilvago Esp, Met de iep (de eenige voed-
selplant van de rups) door het geheele land ver-

breid op allerlei grondsoorten, lokaal en in den regel

zeldzaam. In de Duitsche publicaties (Catalog van S t a u-

dinger-Rebel, Seitz) heeft vrij groote verwarring

geheerscht omtrent enkele vormen van deze soort en de

volgende, doch waarschijnlijk door de groote zeldzaamheid

van ocellaris hier te lande is dit niet van invloed geweest

op onze literatuur. Een uitstekend artikel over beide soor-

ten met een gekleurde plaat, .dat alle moeilijkheden oploste,

werd gepubliceerd door Bath (Beitrag zur Klärung der

Formen von Cosmia gilvago Esp. und ocellaris Bkh.", Int.

Ent. Z. Guben, vol. 27, p. 545—554, 1934).

1 gen,, eind Aug. tot eerste helft van Nov. (29-8 tot 9-11).

V i n d p 1. Fr. : ,, Friesland", zonder nadere vindplaats

(Z. Mus.). Gr.: Delfzijl, Groningen. Ov. : Zwolle, Colm-
schate. Gdl. : Nijkerk, Apeldoorn, Velp, Arnhem ; Zutfen,

Vorden, Aalten, Montferland, Babberich, Herwen ; Nijme-

gen, Driel. Utr. : Utrecht, Soest. N.H. : Bussum, Amster-

dam (1855, 1858, 1893; Z. Mus.), Alkmaar, Haarlem.

Z.H. : Zevenhuizen, Rotterdam. Zl. : Kapelle. N.B. : Ouden-
bosch, Breda, Bürgst, Vught. Lbg. : Venlo, Maasniel, Roer-

mond, Linne, Kerkrade, Rolduc, Meerssen, Maastricht, Berg

en Terblijt.

Var. 1. f. gilvago Esp. Grondkleur der vvls. okergeel-

achtig met donkere grijsbruinachtige vlekkenteekening op

de plaats van de lijnen. Keer, pi. 52, fig. 10 (maar grond-

kleur al te bruin) ; Seiz, pi. 28 g ; en, evenals alle volgende

vormen, bij Bat h, I.e., hoewel de kleuren van zijn plaat

niet juist zijn. Op de meeste vindplaatsen, maar zeldzaam

en bijna altijd al bruiner dan E s p e r 's figuur.

2. f. griseosignata Spuler, Schmett. Eur., I, p. 253, 1907.

De teekening, vooral in het middenveld, veel lichter, grijs-

achtig. Amsterdam (Z. Mus.) ; Meerssen (Rk. ).

3. f. sullusa Tutt, Br. Noct., III. p. 14. 1892. Grondkleur

bruiner dan bij den typischen vorm ; op de vvls. een donkere

volledige dwarsband. waardoor de lichte tweede dwarslijn

^) Dit is het , .minder geprononceerde" ex. van fogatoides, dat Snel-
len van Den Haag vermeldde in T. v. E.* vol. 53, I.e.
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loopt ; ook wortelveld en binnenrand donkerder. South, fig.

10. Onze hoofdvorm.
4. f. cinnamomeago Spuler, I.e. Grondkleur nog donkerder,

bruinrood, de donkere teekening een groot deel van den

vleugel bedekkend. Bussum (9).

5. f. palleago Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 442, 1808—1809
(nee fig. 192) (

= erythrago Warren, Seitz, III, p. 155, 1911 ).

Vvls. eenkleurig geelachtig met duidelijke roestkleurige teeke-

ning, zonder de donkere vlekkenteekening van den typi-

schen vorm, daardoor de lichtste vorm. Bath vond tus-

schen palleago en gìlvago geen overgangen. Hij schrijft :

,,Ich musz daher annehmen, dasz palleago den Charakter

einer Mutation aufweist und vermutlich ihre Eigenschaften

nach den Mendelschen Regeln vererben wird." Eenvoudiger
gezegd bedoelt Bath hiermee vermoedelijk alleen, dat pal-

leago geen modificatie, maar een erfelijke vorm is. De vorm
schijnt bij ons zeldzaam te zijn. Zevenhuizen (Z. Mus.) ;

Breda (19); Linne (Lek.); Kerkrade (Latiers).

6. De Gavere vermeldt van Groningen een vorm ,,à

moitié basale de l'aile (jusqu' au delà de la place, où se

trouve ordinairement la tache ronde) d'un jaune roussâtre,

sans aucun dessin." (T. v, E., vol. 10, p. 209). Waarschijn-
lijk een extreme palleago.

7. Dwerg. Maastricht (Rk.).

420. C. ocellaris Bkh. Terwijl Bath deze soort voor
Thüringen ,, recht häufig" noemt, is zij in geheel N.W.-
Europa een groote zeldzaamheid. In Denemarken is ocel-

laris in Jutland nooit aangetroffen, op de eilanden alleen

twee maal op Lolland. In Sleeswijk-Holstein slechts in enkele

exx. gevangen bij Kiel, Lauenburg en Lübeck ; bij Hamburg
slechts 1 ex. in 1914 ; bij Bremen zeer zeldzaam, het laatst

in 1914 ; bij Hannover zeer zeldzaam ; in Westfalen alleen

zeldzaam bij Osnabrück ; in de Rijnprov. alleen bij Elber-

feld en Koblenz. In België zeldzaam in de omgeving van
Dinant, Charleroi, Hal en Gent. In Groot-Britannië pas in

1893 ontdekt en daarna in een enkel ex. nu en dan in het

zuiden aangetroffen. Niet in Ierland.

Ook in ons land is de vlinder zeer zeldzaam, op de meeste
vindplaatsen slechts een enkele maal waargenomen. Dit alles

wekt wel sterk den indruk, dat de soort zich in dit deel van
Europa nauwelijks staande kan houden en mogelijk steeds

opnieuw uit Midden-Europa moet immigreeren. Toch treft

liet betrekkelijk groot aantal vangsten in Midden- en Zuid-
Limburg. Het schijnt me daarom niet uitgesloten, dat ocel-

laris zich daar in gunstige seizoenen gedurende eenigen tijd

kan handhaven. Dat de soort er permanent voorkomt is in

elk geval lang niet zeker, gezien de hiaten in de data. Boven-
dien zijn vele der gevangen exx. heel sterk afgevlogen ! De
Limburgers zouden dit probleem waarschijnlijk wel tot op-
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lossing kunnen brengen door een aantal jaren populieren-

katjes (het eenige voedsel van de jonge rup-
sen!) te verzamelen. Benoorden de groote rivieren is ocel-

laris stellig niet inheemsch meer.

1 gen., eind Aug. tot in de eerste helft van Octr. (31-8

tot 9-10).

Vindpl. Gdl. : Twello. 14-9-1934 (Cold.); Ruurlo,

9-10-1911 (L. Mus.). Z.H. : Numansdorp (T. v. E., vol. 53,

p. 316: 17-9-'09). N.B.: Bergen op Zoom, 1909 en 1912
(L. Mus.; Mus. Rd. ; Latiers) ; Ginneken, 1898 (Z. Mus.),
31-8, 12-9 en 16-9-1913 (Wp.); Hintham, 8-10-1894 (L.

Mus.). Lbg. : Venlo (3 exx. in Z. Mus.; o.a. in 1874, zie

T. V. E., vol. 18, p. XCVII) ; Tegelen (Stoffels) ; Maas-
niel, 1922 en 1923 (Z. Mus., Fr.) ; Roermond, 1921 en 1923
(div. colls.) ; Linne, 13 en 14-9-1921 (Btk.) ; Meerssen,
4-10-1935 en 28-9-1936 (Rk.).

Var. 1. f. ocellaris Bkh. Grondkleur der wis. roodachtig

grijs, de dwarslijnen licht. Tot dezen vorm behooren de
meeste exx.

2. f. carneago Warren, Seitz, III, p. 155, pi. 28 i, 1911.

Middenveld roodachtig, wortel- en achterrandsveld zwak
grijs bestoven. Maasniel (Fr.).

3. f. lineago Gn., Noctuélites, I, i) p. 396, 1852. Vvls.

donker bruingrijs, de aderen en dwarslijnen licht afstekend.

Seitz, I.e., pi. 28 h. Ruurlo (L. Mus.); Maasniel (Fr.);

Meerssen ( Rk. )

.

Jodia Hb.

421. J. croceago Schiff. In boschachtige streken in het

O. en Z., over het algemeen niet gewoon. 1 gen., begin
Septr. tot begin Juni (2-9 tot 1-6).

Vindpl. Gr. : Groningen. Gdl. : Putten, Leuvenum,
Nunspeet, Apeldoorn, Kemperberg (bij Deelen), Ellecom,

Arnhem, Oosterbeek, Doorwerth, Wageningen ; Warnsveld,
Winterswijk ; Berg en Dal, Ubbergen, Meerwijk, Nijmegen,
Hatert. Utr. : Amerongen, Doorn, Zeist, De Bilt, Bilthoven.

N.H. : Bussum, Valkeveen. N.B. : Oudenbosch, Bossche-
hoofd, Breda (Heylaerts schreef in T. v. E., vol. 13,

p. 12 : ,,très commun sur les jeunes chênes"), Vught, Oister-

wijk. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Roermond, Kerkrade.

Var. 1. f. fulvago Hb., Beitr. zur Schm., I (Th. 1), p.

12, pi. (1), fig. F, 1786. Grondkleur dieper oranje, donkere
bestuiving sterker. Apeldoorn (de Vos) ; Nijmegen (Wiss.);

Breda (10) ; Vught (L. Mus.).

2. f. brunneago nov. Vvls. eenkleurig bruinrood, teeke-

') Is : Suites à Buffon, Boisduval, Lépidoptères, vol. 5.
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ning op de witte voorrandsvlekjes na, onduidelijk, i
) De

Bilt (L. Mus.).

Citria Hb,

422. C, lutea Ström. Verbreid door het geheele land,

zoowel op droge als vochtige gronden, vooral op de laatste

gewoon. 1 gen., eerste helft van Aug. tot tweede helft van
Octr. (11-8 tot 24-10).

V i n d p 1. Fr. : Warga. Gr. : Groningen, Haren. Dr. :

Paterswolde, Veenhuizen, Wijster, Zeegse. Ov. : Hengelo,

Borne, Delden, Rijsen, Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Putten,

Leuvenum, Apeldoorn, Twello (geregeld, de gewoonste
,,Xanthia"), Empe, Laag Soeren, Arnhem, Bennekom,
Warnsveld, Lochern, Aalten, Kemnade, Doetinchem, Mont-
ferland, Bijvank, Lobith, Nijmegen, Groesbeek, Hatert. Utr. :

Doorn, Maarsbergen, Zeist, De Bilt, Soest, Groenekan,
Maarsen, Loenen, Nichtevegt, Vinkeveen. N.H. : Holl. Ra-
ding, Hilversum, Bussum, Naarden, Kortenhoef, Ankeveen,
Diemen, Amsterdam (weinig). Beverwijk, Driebuis, Haarlem.
Z.H. : Wassenaar, Den Haag, Scheveningen, Rotterdam,

Hillegersberg, Numansdorp, Dordrecht. Zl. : Goes. N.B. :

Geertruidenberg, Oudenbosch, Bosschehoofd, Bergen op
Zoom, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Rosmalen. Lbg. :

Venlo, Steyl, Maasniel, Roermond, Brunsum, Rimburg, Kerk-

rade, Valkenburg, Houthem. Geulem, Berg en Terblijt,

Meerssen.
Var. 1. f. lutea Ström. Vvls. oranjegeel met volledigen

paarsen middenband. Keer, pi. 5, fig. 8. Hoofdvorm.
2. f. ochreago Bkh., Naturgesch. Eur. Schm., vol. 4, p. 671,

1792. Als de vorige vorm, maar middenband roodachtig.

Vinkeveen (Lpk.) ; Wassenaar (Wiss.) ; Breda (32) ; Ros-
malen (Van Willegen).

3. f. togata Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 336, pi. 124,

fig. 1, 1788. De middenschaduw en de dubbele tweede
dwarslijn niet overdekt door de paarsbruine bestuiving van
het middenveld (dat zwakker ontwikkeld is dan gewoonlijk)

en daardoor duidelijk afstekend. Niet gewoon. Putten, Apel-
doorn, Arnhem, Hatert, Rotterdam (Z. Mus.) ; Twello
(Gold.) ; Groesbeek (Vari) ; Soest, Vinkeveen (Lpk.) ;

Groenekan (L. Mus.) ; Wassenaar (Wiss.) ; Breda (30).

4. f. obsoleta nov. De donkere middenband der vvls. bijna

geheel verdwenen. 2). Hengelo (Vari).

5. f. aurantia nov. Grondkleur der vvls. diep oranje 3).

Rotterdam (Z. Mus.) ; Breda (25, 27).

^) Fore wings unicolorously brown-red, markings, with the exception

of the white spots on the costa, obsolete.

^) The dark central band of the fore wings obsolete.
') Ground colour of the fore wings deep orange.
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Eupsilia Hb.

423. E, transversa Hufn., 1766 {satellitia L., 1767). Door
het geheele land. Op zandgronden en in boschachtige stre-

ken zeer gewoon, in het polderland veel minder. 1 gen.,

half Septr. tot half Mei (14-9 tot 10-5), bij gunstig weer
den heelen winter in enkele exx. doorvliegend.

Var. Onze exx. kunnen, wat de grondkleur betreft, in

3 groepen verdeeld worden : roodbruin, bruin en donker
bruingrijs. De laatste komt het minst voor. De roodbruine

exx., die ongetwijfeld de mooiste zijn, kunnen onderling nog
weer sterk in tint verschillen, van een lichte iets geel ge-

tinte kleur tot een prachtig donker roodbruin.

Ook de niervlek komt in 3 hoofdkleuren voor : wit, geel

en roodachtig. Zij gaan, evenals de grondkleurtypen, ge-

leidelijk in elkaar over. Tusschen de gele en de roodachtige

groep staan exx. met oranje vlek. De fel oranje geteekendc

exx. heb ik steeds tot de roodachtige gerekend. Te oor-

deelen naar een 180 getelde exx. is de verhouding van de

3 niervlekkleuren bij de 3 grondkleurtypen vrijwel dezelfde :

de zuiver gele niervlek is betrekkelijk zeldzaam, terwijl de

witte en de roodachtige elkaar niet veel ontloopen. Ver-
moedelijk worden de grondkleur en die van de niervlek

daarom door onafhankelijk van elkaar werkende factoren

bepaald. Het is evenwel wenschelijk deze uitkomst nog eens

te toetsen aan groote onuitgezochte series.

Bij nauwkeurige beschouwing valt het op, dat de 2 ,, satel-

lieten" (de stipjes onder en boven de niervlek) nogal eens

in tint van de niervlek verschillen, soms zelfs onderling niet

met elkaar overeenstemmen. Het is echter juist bij dit dier

een vrijwel onbegonnen werk al deze eigenschappen naar

hun erfelijkheid te onderzoeken, hoe interessant een derge-

lijke studie ongetwijfeld ook zal zijn, daar het kweeken van
een enkel broedsel van dezen kannibaal reeds een probleem
op zich zelf is.

De meeste der 9 combinaties, die de 3 kleuren van nier-

vlek en voorvleugel mogelijk maken, zijn reeds benoemd. De
nomenclatuur er van is echter vrij verward, doordat de

auteurs niet altijd op de hoogte waren van de reeds be-

staande literatuur. Het gevolg is een zeer onlogische be-

naming van de verschillende vormen.
1. f. albo-rufescens Tutt, Br. Noct., III, p. 8, 1892 {tca^

banta Huene, Ent. Z. Stettin, vol. 62, p. 158, 1901). Grond-
kleur der wis. roodbruin, niervlek wit. Seitz, vol. 3, pi. 35

d. fig. 1 {,,albipuncta $"). Gewoon.
2. f. transversa Hufn., 1766 {[lauo-rufescens Tutt, 1. c).

Als 1, maar niervlek geel. South, pi. 12, fig. 1 ; Seitz, pi. 35

c, fig. 2 en 3 { „satellitia" $ en 5 ). Vrij zeldzaam.

3. f. brunnea Lampa, Ent. Tidskr., vol. 6, p. 76, 1885 {ruf o-
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Tufescens Tutt, 1. c, 1892). Als 1, maar niervlek roodachtig,

soms nauwelijks tegen de grondkleur afstekend. South, pi. 12,

fig. 2 en 3 ; Seitz, pi. 3 c, fig. 4 (nee fig. 5 !). Gewoon.
4. f. btunneor Strand, Archiv f. Nat. gesch., vol. 81, Abt.

A, Heft 12, p. 149, 1915. Grondkleur der wis. bruin, zonder

rood of grijs ; niervlek wit. Sepp, vol. 7, pi. 25, fig. 6. Ge-
woon.

5. f. brunneor-flavomaculata nov. Als 4, maar niervlek

geel. 1) Niet gewoon.
6. f. brunneor-rufomaculata nov. Als 4, maar niervlek

roodachtig. 2) Sepp, I.e., fig. 5; Svenska Fjärilar, pi. 23,

fig. 23, 1938. Gewoon.
7. f. albipuncta Strand. Archiv f. Math, og Nat., vol. 25,

nr. 9, p. 14, 1903 {satelUtia Tutt, I.e., 1892, nee L.). Grond-
kleur der wis. donker grijsachtig bruin, niervlek wit. Seitz,

I.e., pi. 35 d, fig. 2. Vrij zeldzaam. Twello (Cold.) ; Aalten

(Cet.) ; Warn.sveld, Groenekan, Vught (L. Mus.) ; Wasse-
naar (Wiss.) ; Breda, Plasmolen (Z. Mus.) ; Meerssen
(Lpk.).

8. f. satellitia L., Syst. Nat., XII, p. 885, 1767 (f/at;o-

satellitia Tutt, I.e.). Als 7, maar niervlek geel. 'Zeldzaam.

Bij het door Linné beschreven ex. waren de satellieten

wit (,,superioribus subgriseis puncto flavo inter punctula duo
alba"), wat echter uitzondering is. Doetinchem (Cold.) ;

Groenekan (L. Mus.) ; Bloemendaal (Z. Mus.) ; Breda (29).

9. f. rufo-satellitia Tutt, I.e. Als 7, maar niervlek rood-

achtig. Seitz, I.e., pi. 35 c, fig. 5 {„brunnea ?"). Vrij zeld-

zaam. Soest, Meerssen (Lpk.) ; Groenekan (L. Mus.) ; Bre-

da (Z. Mus.; 28) 3).

10. f. juncta Spuler, Schm. Eur., I, p. 258, 1907. De 2

kleine vlekjes met elkaar verbonden door een booglijn, die

langs de naar den vleugelwortel gekeerde zijde van de nier-

vlek loopt. Vrij gewoon bij de exx. met roodachtige nier-

vlek, veel minder bij de 2 andere groepen.

11. f. ochrea Lenz, in Osthelder, Schmett. Südb., p. 331,

1927. Okerachtig getint, vooral in het achterrandsveld. Het
meest schijnt f. btunneor neiging te vertoonen tot het ont-

wikkelen van een geelachtigen achterrand. Zie Keer, pi. 53,

fig. 8 ! Zwakke exx. van den vorm komen stellig op de meeste
vindplaatsen voor, maar duidelijke ochrea's zijn zeldzaam.

^) Ground colour of the fore wings brown, without red or grey, reni-

form stigma yellow.

^) As 4 and 5, but reniform stigma reddish.

3) In T. V. E., vol. 33, p. XXXVIII. 1890. beschrijft Hey la erts
een afwijkend ex. aldus : ,,var. maculis flavis Stgr. Un exemplaire de

chenille presque noir est éclos le 3 Octobre 1883."

Ik vermoed, dat hiermee no. 28 bedoeld is, hoewel dit gedateerd is :

3 Oct. 1887, zoodat 1883 dan een drukfout moet zijn. Het is het donkerste
van Heylaerts' exx., doch de vvls. zijn niet ,, presque noir", maar
donker bruingrijs, terwijl de niervlek oranje is, niet geel.
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Obs. As there is much confusion in the nomenclature

of the different forms, I shall briefly discuss some of the

names.
1. f. trabanta Huene. The author says nothing about the

ground colour, only, that he proposes to name the form with

white reniform stigma trabanta. He cites, how^ever, E s p e r,

pi. 169, fig. 7, which is therefore the type. This figure shows
the form with red-brown ground colour, so that trabanta is

a synonym of albo-rufescens Tutt.

2. The original description of transversa Hufn. runs :

,, Rothbraun, mit vielen dunklern Querstreifen, u. einem w^eiss-

gelben Fleck in der Mitte der Flügel unter welchem noch 2

ganz kleine stehen." So the typical form has red-brown fore

wings -with yellow reniform.

3. f. brunnea Lampa is not a dark red-brown form, as

Tutt states (I.e.). The Scandinavian author cites E s p e r 's

figure, pi. 169, fig. 7, which has clear red-brown fore wings
with white reniform, and the satellitia of Thunberg,
which has a yellow reniform, Nordstrom informs me,

that an example which may be considered as L a mp a 's

type, is in the collection of the institute for plant-protection,

where Lampa was leader of the entomological department.

This example, which carries a label in L a mp a 's hand-
writing ,, Stockholm 13-9-82", has clear red-brown fore wings
with reddish reniform as South, fig. 2. This is the most com-
mon form in Sweden. I therefore restrict the name to the

form w^ith red-brown fore wings (paler or darker) and red-

dish or reddish-orange reniform.

4. f. brunneor Strand. The original description simply

reads: ,, Brauner. —Europa." H amp s on (Cat., vol. 6,

p. 437, 1906) 'described the type as having : ,,Fore wings
bright rufous irrorated with brown", and distinguished (with-

out naming it) : ,,Ab. 1. Browner". This is Strand's
brunneor. The name can excellently be used for the colour-

form with brown fore wings, without the red of the typical

transversa-group and without the grey of the satellitia-qroup.

I restrict the name to the form with white reniform.

5. f. albipuncta Strand. The author writes : ,,Ab. albipuncta

kann sowohl bei der Hauptform als bei v. brunnea Lpa. vor-

kommen ; letztere Varietät ist bei uns [Norway] ebenso wie
in Schweden häufiger als [orma principales." The red-brown
form with white reniform is f. albo-rufescens Tutt ; therefore

albipuncta Strand is automatically restricted to the satellitia'

group and is the brown-grey form with white reniform. The
name is not a synonym of trabanta.

The more common colour forms can be classified in the

following manner :

A. Ground colour red-brown. 1. reniform w^hite = alba-
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rufescens Tutt, 2. reniform yellow = transversa Hufn., 3.

reniform reddish = brunnea Lampa.
B. Ground colour brown. 1. = brunneor Strand, 2 = brun-

neor-flavomaculata Lpk., 3. = brunneor -ruf omaculata Lpk.

C. Ground colour brown-grey. 1. = albipuncta Strand,

2. = satellitia L., 3. = rufo'satellitia Tutt.

Atethmia Hb.

424. A. xerampelina Esp. Lokaal in het midden en zuiden,

bijna steeds slechts in een enkel ex. Voor een deel komt dit

waarschijnlijk, doordat ons land in het grensgebied van de

soort ligt. Maar stellig is de zeldzaamheid althans in een

gedeelte van Nederland slechts schijnbaar. Dit blijkt wel uit

de ervaringen van de beeren De Joncheere. Zij von-

den de rupsen bijna elk jaar buiten Dordrecht van half April

tot in de tweede helft van Mei tegen de stammen van een

rij opgaande esschenboomen, waar de dieren in de morgen-
uren aan den westkant tusschen de schorsnaden of soms
achter losse stukjes schors zaten. Scheen 's middags ,de zon

op de stammen, dan waren ze niet meer te vinden. Ver-
moedelijk zaten ze dan aan den naar de sloot gekeerden

kant van de boomen in de schaduw. ,,Toen mijn vader eens

te Breukelen was, vond hij oogenblikkelijk ook een rups"

(in litt.). Wie dus eens geleerd heeft de weinig afstekende

rupsen te zien, zal stellig het aantal vindplaatsen kunnen
uitbreiden. Het schijnt, dat de noordgrens van het verbrei-

dingsgebied der soort dwars over het midden van ons land

loopt, maar het is zeer goed mogelijk, dat op den duur vrij-

wel ons geheele land tot het areaal van xerampelina zal

blijken te behooren.

Niet bekend uit Denemarken. Evenmin uit Sleeswijk-Hol-

stein en bij Hamburg ; bij Bremen zeldzaam, maar geregeld

(Bremen en Verden aan de Aller zijn de noordoostelijkste

vindplaatsen in Duitschland) ; niet bij Hannover ; in West-
falen bij Paderborn in 1915 ; in de Rijnprov. bij Keulen,

Deutz, Aken, Elberfeld en Crefeld. In België in de omgeving
van Namen, Charleroi, Laeken, Leuven, Hal en Antwerpen,
zeldzaam. In Groot-Britannië verbreid over bijna geheel

Engeland, in sommige deelen van Wales en in de zuidelijke

helft van Schotland. Eveneens verbreid over bijna geheel

Ierland, maar zeldzaam.

1 gen., half Aug. tot tweede helft van Septr. (15-8 tot

18-9).

Vin dpi. Gdl. : Twello (1 ex. in 1930), Arnhem, Zut-
fen. Utr. : Breukelen. N.H. : Overveen. Z.H. : Rotterdam,
Dordrecht. Lbg. : Tegelen, Scharn, Maastricht, Meerssen,
Houthem, Valkenburg, Epen.

Var. 1. f. xerampelina Esp., Schmett. in Abb., vol. 4,
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II, 2, p. 15, pi. 183, fig. 5, 1798. De typische vorm is een

geheel andere dan in de meeste werken beschreven wordt :

grondkleur der wis. donker roodachtig, omtrek van de nier-

vlek en de eerste en tweede dwarslijn licht, geelachtig,

scherp afstekend. E s p e r noemt den vlinder de ,,RöthIiche

Blatt-Eulenphalene" en zegt, dat de kleur het meest lijkt

op ,,im Herbst verdorrten Weinstockblättern". Deze hebben
een mooie roodachtige tint. Het afgebeelde ex. stamde uit

Hongarije.

Exx., die geheel met deze beschrijving overeenstemmen,

ken ik uit Nederland niet. Jch. bezit er echter eenige uit

Dordrecht met effen roodachtige wis. en 2 gele dwarslijnen,

die dus alleen verschillen door het ontbreken van de lichte

omranding van de niervlek. Het lijkt me gewenscht deze

exx. ook nog tot den typischen vorm te rekenen.

De roodachtige tint verdwijnt overigens soms snel. Een
prachtig versch ex., door Cold, te Twello gevangen, is in

de collectie bijna geheel geel geworden.
2. f. unicoloc Stgr., Cat., ed. II, p. 116, 1871. Vvls. rood-

achtig, de eerste en tweede dwarslijn geelachtig, scherp af-

stekend. Het middenveld onder de niervlek en deze vlek zelf,

benevens de achterrand, donkerder dan de grondkleur. Dit

is het eenige verschil met den typischen vorm !
i

) Dord-
recht (Jch., Z, Mus.) ; Meerssen (Rk.).

3. f. centrago Hw., Lep. Brit., p. 236, 1809. Grondkleur

der vvls. oranjegeel ; de niervlek, het middenveld er onder

en de achterrand donker afstekend, purperkleurig. Dit schijnt

wel de gewoonste vorm te zijn. De meeste afbeeldingen van

de soort zijn centrago' s : Keer, pi. 51, fig. 7 ; Seitz, pi. 28 f,

fig. 5 (en fig. 6, ,,unicolor", eigenlijk ook), idem suppl.,

pi. 19 a, fig. 4. De door H üb n er afgebeelde xerampelina

(fig. 421, 1808 —1809) behoort eveneens tot dezen vorm,

doch de donkere gedeelten zijn lichter dan gewoonlijk. Een
bijna gelijk ex. wordt door South afgebeeld (I.e., fig. 8) 2),

^) Stgr. noemt de kleur ..rufescentibus" en citeert Guenée, var.

A. Deze wordt als volgt beschreven (Noctuélites, I, p. 402) ;

, .Toute l'aile d'un camé-rougeâtre clair, avec les parties précitées et

souvent l'espace médian eritier plus foncés ; celui-ci absorbant alors la

tache reniforme ; les deux médianes ordinairement plus distinctes, en

jaune clair."

De afbeelding van unicolor in Seitz, pi. 28 f, is niet deze vorm, die

in South (pi. 4, fig. 9) nog veel minder. Vrij goed is daarentegen de

fig. van Barrett (vol. 5, pi. 229, fig. 3 e, 1899).

Obs. The typical form has dark reddish fore wings with pale out-

lined reniform and two yellowish transverse lines, so resembles f. unicolor

Stgr. much !

2) Tutt (Br. Noct., Ill, p. 15—16, 1892) beschrijft Hübner 's fig.

als „very pale yellow". In het ex. van de Bibliotheek der Ned. Ent.

Ver. zijn de vvls. prachtig oranjegeel.

Hij zegt verder, dat .,the pale yellow type [Hübner 's fig. is echter

niet de typische, die van Esp er is ouder!] with its ill-developed central

band" in Engeland zeldzaam is. Een dergelijk ex. schijnt South, fig. 9,

te zijn. Ik heb ook enkele lichte Nederlandsche dieren gezien, maar het

lijkt me toe, dat ze verbleekt zijn. In elk geval moeten we meer gekweekt

materiaal afwachten.
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Op haast alle vindplaatsen aangetroffen.

[De beeren De Joncheere kregen uit hun Dordrecht-
sche rupsen vòòr 1909 altijd f. unicolot en den typischen

vorm, daarna bijna altijd f. centrago. Het is dus stellig van be-

lang om na te gaan hoe de erfelijkheid van deze 3 vormen is].

4. f. nigrescens nov. Als centrago, maar middenveld en
franjeveld zwartachtig. i) Barrett, I.e., fig. 3 d. Overveen
(Btk.).

Parastichtis Hb.

425. P. suspecta Hb. Hoofdzakelijk op zandgronden (ook
in de duinen) en in boschachtige streken; verbreid, maar
in den regel niet gewoon. 1 gen., half Juni tot in de tM^eede

helft van Aug. (22-6 tot 17-8).

Vi n d p 1. Fr. : Rijs (,,in Juli en Aug. 1895 buitengewoon
talrijk", Onze VI., p. 208). Dr. : Veenhuizen, Assen, Wijster.

Ov. : Hengelo, Colmschate, Diepenveen, Zwolle. Gdl. :

Nijkerk, Putten, Ermelo, Leuvenum, Apeldoorn, Twello
(1 ex. in 1940), Lichtenbeek, Oosterbeek; Vorden ; Ub-
bergen, Nijmegen. Utr. : Amerongen, Bilthoven, Soest.

N.H. : Hilversum, Bussum, Schoorl, Alkmaar, Velzen, Over-
veen. 2) Z.H. : Wassenaar, Dordrecht. Zl. : Domburg.
N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Cuyck. Lbg. : Venlo,
Maasniel, Roermond, Melick, Kerkrade, Geulem, Epen,
Vaals.

Var. Een lastige soort, gedeeltelijk door de verwarring
in de literatuur wat betreft de beschrijving der verschillende

vormen, gedeeltelijk door het vrij geringe materiaal, dat ter

beschikking staat en dat dikwijls ver van mooi is.

1. f. suspecta Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 633, 1814

—

1817. Grondkleur der wis. donker bruinachtig, teekening

duidelijk. Keer, pi. 51, fig. 2, is een lichtere overgang. Op
alle vindplaatsen.

2. f. grisea Tutt, Br. Noct., II, p. 157, 1892. Grondkleur
der wis. donkergrijs, teekening onduidelijk. Rijs, Domburg
(Z. Mus.) ; Wassenaar (Wiss.).

3. f. ni[a Tutt, I.e. Grondkleur der wis. roodachtig, een-
kleurig, teekening duidelijk. Rijs, Leuvenum, Apeldoorn,
Oosterbeek, Velzen, Melick (Z. Mus.) ; Overveen (6) ;

Vaals (Wiss.).
4. f. variegata Tutt, I.e. Grondkleur der wis. roodachtig

tot bruinachtig, binnenrand en achterrandsveld okerachtig.

^) Like centrago, but central band and hind margin blackish.

-) Ter Haar (Onze VI., p. 208) geeft op gezag van Galand
ook Texel en Vught als vindplaatsen. In dit geval heeft echter een ver-

warring met Apamea ypsilon Schiff, (fissipuncta H-w.) plaats gevonden,
zooals de in L. Mus. aanwezige exx. uitwijzen.
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Een mooie bonte vorm. Seitz, III, pi. 28 f, fig. 4 ; South,

pi. 4, fig. 2. Rijs (Z. Mus.).

5. f. congener Hb. -Geyer, I.e., fig. 862, 1836. Grondkleur

der wis. bleek paarsachtig grijs, teekening wel duidelijk,

maar weinig afstekend, zoodat een fletse, vrij eenkleurige

vorm ontstaat. ">

) Op alle vindplaatsen, met suspecta wel de

gewoonste vorm.

Opm. Hampson (Gat. Lep. Phal. Brit. Mus., vol. 6,

p. 487, 1906) noemt de soort iners Germ., welke naam door

Warren (Seitz, vol. 3, p. 153, 1911) geaccepteerd wordt
en daardoor ook in de meeste nieuwere literatuur te vinden

is. Het is mij een raadsel, hoe Hampson hiertoe geko-

men is. Het kinderlijke figuurtje van Ger mar (Fauna Ins.

Eur., afl. 16, fig. 24) stelt een vlinder voor met eenkleurig

roodachtig grijze wis., waarop 2 zwarte dwarslijnen en de

zwarte omtrekken der beide vlekken, een afbeelding, die niets

op een suspecta gelijkt. Als tekst geeft de auteur de diagnose

van iners Tr., Schmett. von Eur., V, 2, p. 271, 1825, die

evenmin op suspecta betrekking kan hebben (,,posticis maris

albis"!).

Brachionycha Hb.

426. B. sphinx Hufn. Hoofdzakelijk in boschachtige stre-

ken, in den regel niet talrijk. 1 gen., begin Octr. tot in de

tweede helft van Nov. (3-10 tot 20-11). Hey la erts
nam waar, dat bevruchte 9 ? soms overwinteren tot in

Maart. Hij schrijft (T. v. E., vol. 26, p. GLI) : „Pour la

plupart l'oeuf hiverne ; mais par contre il m' est arrivé

plusieurs fois de trouver des femelles fécondées en

Février et Mars." Weer een van die oude waarnemingen,

die ongetwijfeld wel juist zullen zijn, maar waarvan een

bevestiging gewenscht is.

V i n d p 1. Fr. : Kollum. Gr. : Groningen (De Gavere
noemde de soort in de omgeving van de stad ,,zeer talrijk",

T. V. E., vol. 10, p. 210). Dr.: Veenhuizen. Ov. : Almelo,

Diepenveen. Gdl. : Twello (zeldzaam), Arnhem; Zutfen.

Warnsveld ; Nijmegen, Drumpt, Zoelen. 2) Utr. : Utrecht,

Nichtevegt. N.H. : Bussum, Amsterdam, Spanbroek, Alk-

maar, Santpoort, Haarlem, Overveen. Z.H. : Wassenaar,
Scheveningen, Rotterdam, Oud-Beierland, Numansdorp,
Dordrecht. Zl. : Goes, Kapelle. N.B. : Bergen op Zoom,

1) Ik betwijfel, of pallida Tutt (I.e., licht roodachtig grijs) hiervan te

scheiden is, gezien de toch al weinig sprekende tinten van de soort. De
beschrijving, die Tutt van congener geeft, past in het geheel niet op
Hübner's fig. Er is geen spoor van een gelen binnen- en achterrand

te ontdekken.
^) Het feit, dat in een van onze best bekende provincies nog slechts

7 vindplaatsen vastgesteld zijn, bewijst, dat Ter Haar 's opgave :

,,Door het geheele land gevangen" (Ónze VI., p. 221) veel te ruim is.
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Ginneken, Breda, Vught. Lbg. : Roermond, Stein, Brunsum,
Kerkrade, Vaeshartelt, Bunde, Meerssen, Maastricht.

Var. De tint varieert van meer grijsachtig (vooral de

$ $ ) tot meer bruinachtig. De teekening is meer of minder
duidelijk. In Z. Mus. een $ van Drumpt met kreupele avis.,

waarvan de wis. bijna eenkleurig grijswit zijn (pathol.

vorm ?).

1. Dwerg. Alkmaar (23).
*427. B. nubeculosa Esp. Slechts eens in Nederland aan-

getroffen. In geheel N.W. -Europa bijna overal een uiterst

zeldzame soort, die zich slechts op enkele voor haar blijk-

baar zeer gunstige plaatsen kan handhaven. Voor onze

fauna hoogst Avaarschijnlijk een zwerver, i)

In Denemarken alleen bij Silkeborg in Jutland en daar

geregeld (in 1939 bijv. 5 exx. door Dr. Hoffmeyer
gevangen). Niet in Sleeswijk-Holstein waargenomen ; bij

Hamburg een heel enkele keer in het Sachsenwald ; niet

bij Bremen ; bij Hannover vòòr vele tientallen jaren een

vlinder en eenige rupsen ; in Westfalen zeer zelden bij

Munster en Weitmar ; in de Rijnprov. zeer zeldzaam, o.a.

bij Elberfeld. In België twee maal bij Loverval (bij Char-
leroi) en eens bij Couvin. In Groot-Britannië alleen bij

Rannoch in Perthshire (Midden-Schotland) en daar gere-

geld voorkomend.
1 gen. Voor Schotland geeft South als vliegtijd Maart

en April op. De eenige Nederlandsche vangst geschiedde
in Maart.

Vin dpi. N.B.: Breda, 2 exx. 17 Maart 1895 tegen

een beuk (T. v. E., vol. 40, p. 296, Heylaerts leg.,

vermeld door Snellen; de exx. bestaan niet meer).

Antitype Hb.

428. A. flavicincta F. Lokaal in boschachtige streken, in

den regel zeldzaam. 1 gen., begin Septr. tot begin Nov.
(3-9 tot 7-11).

V i n d p 1. Fr.: (Onze VI., p. 163, zonder nadere vind-
plaats). Gr. : Groningen. Ov. : Zwolle. Gdl. : Nijkerk, Har-
derwijk, Apeldoorn, Empe, Velp, Oosterbeek ; Doesburg ;

Nijmegen. N.H. : Bussum. Z.H. : Leiden, Den Haag, Voor-
schoten, Rotterdam. Zl. : , .Walcheren" (Bst., I, p. 260).
N,B. : Breda, Oosterhout, 's-Hertogenbosch. Lbg. : Venlo,
Horst, " Maastricht.

^) In enkele voorafgaande deelen van den Catalogus (vooral deel 3)
heb ik dergelijke soorten adventieven genoemd. Na overleg met Dr. K r u-
s e ma n vervang ik dezen term echter door dien van „zwervers". In
overeenstemming met de botanici kunnen we alleen van adventieven
spreken, wanneer de dieren door toedoen van den mensch buiten hun
gewone areaal optreden. Een goed voorbeeld is dus Marumba quercus L.



(366; NEDERLANDSCHEMACROLEPIDOPTERA. 318

Evunichtis Hb.

429. E. lichenea Hb. Slechts een enkele maal in het W.
van ons land aangetroffen. Een echt kustdier, dat langs

den Atlantischen Oceaan en de Noordzee voorkomt van
Marokko tot in Schotland en ook hier en daar uit het

Middellandschezeegebied bekend is. Aan onzen kant van
de Noordzee bereikt lichenea in Nederland de noordgrens
van haar verbreidingsgebied. Het is nog zeer onzeker, of de

vlinder hier te lande inheemsch is. Zoolang Zeeland en de
Zuidhollandsche eilanden zoo slecht bekend blijven, is dat

echter niet uit te maken. Vooral het kustgebied van Zeeuwsch-
Vlaanderen, Walcheren en Schouwen maakt een goede kans

nog tot het areaal te behooren.

In Denemarken en Duitschland nergens aangetroffen. In

België in de duinstreek (La Panne en Duinbergen bij Heyst).

In Groot-Britannië aan de kusten van Cornwall en het

Kanaal van Bristol, zoowel aan de Engelsche zijde als aan
die van Wales, in het noorden van Wales langs de lersche

Zee en hier en daar aan de Noordzeekust in Yorkshire en
Lincolnshire. Bovendien een paar geïsoleerde vangsten in

Schotland. In Ierland ,,zeer lokaal en zeldzaam" (Dono-
van, Catal. Macrolep. Ireland, p. 52, 1936), alleen langs

de lersche Zee in het Graafschap DubHn en in Kerry aan
den Atlantischen Oceaan.

1 gen. De Nederlandsche vangsten stammen uit Septem-
ber. Voor Engeland geeft South op : eind Aug. tot begin

Octr.

Vin dpi. N.H.: Overveen, 22-9-1938, een ? (Btk.).

Zl. : Domburg, 17-9-1925 en 19-9-1926 (T. v. E., vol. 72,

p. XXXI, het tweede ex. in coll.-Wiss.).

430. E. satura Schiff., 1775 {porphyres Esp., 1786). Ver-
breid in boschachtige streken in het O. en Z., vrij lokaal,

maar op de vindplaatsen soms tamelijk gewoon. 1 gen., half

Aug. tot in de tweede helft van Septr. (15-8 tot 24-9).

V i n d p 1. Ov. : Rijssen. Gdl. : Putten, Leuvenum, Ton-
geren, Apeldoorn, Hoog Soeren, Velp, Arnhem ; Montfer-
land ; Berg en Dal, Ubbergen, Nijmegen. Z.H. : Dordrecht.

N.B. : Ginneken, Breda, Cuyck.
Var. De lange, meerendeels ab ovo gekweekte serie in

Z. Mus. vertoont zeer weinig variabiliteit. Een enkel ex. is

wat bonter dan de gewone vorm.
1. f. juncta nov. Zie pag. (204). Apeldoorn (de Vos).
2. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Apeldoorn (23,

rechts).

3. f. virgata nov. Wortelveld en achterrandsveld licht-

bruin, het middenveld als een donkere band afstekend, i)

Breda (Z. Mus.).

^) Base and marginal area pale brown, central area contrasting as a

dark band.
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431. E. adusta Esp. In het geheele O. en Z. verbreid in

boschachtige streken en heidegebieden, niet zeldzaam. 1 gen.,

half Mei tot half Juli (16-5 tot 12-7).

V i n d p 1. Dr. : Schoonoord. Ov. : Diepenveen. Gdl. :

Putten, Leuvenum, Garderen, Apeldoorn, Twello (1 ex. in

1934), Laag Soeren, De Steeg, Arnhem, Renkum ; Warns-
veld, Lochem, Doetinchem, Bijvank, Montferland ; Berg en

Dal, Ubbergen, Nijmegen, Hatert, Groesbeek. Utr. : Zeist,

De Bilt, Bilthoven. N.H. : Hilversum, Bussum. N.B. : Breda,

Tilburg, Oisterwijk. Lbg. : Mook, Kerkrade.

Var. Literatuur : Heydemann, Ent. Rundschau, vol.

55, p. 325, 1938.

1. f. adusta Esp. Vvls. roodachtig bruin, donker gewolkt,

met duidelijke lichtere teekening. Hoofdvorm.
2. f. virgata Tutt, Br. Noct., III, p. 74, 1892. Licht rood-

achtig bruin, middenveld donkerder, een band vormend, tee-

kening duidelijk. South, pi. 121, fig. 3. Leuvenum (Gold.) ;

Apeldoorn, Laag Soeren (Z. Mus.).

3. f. duplex Haw., Lep. Brit., p. 190, 1809. Vvls. donker,

zwartbruin, teekening vrij duidelijk. South, fig. 4. Putten,

Berg en Dal, Nijmegen (Z. Mus.) ; Twello (Gold.) ; Laag
Soeren (L. Mus.).

4. f. juncta nov. Zie pag. (204). Renkum (Z. Mus.).

5. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Breda (11).

Dryobotodes Warren.

432. D. protea Schiff. Door vrijwel het geheele land op
zandgronden (ook in de duinen) en in boschachtige streken ;

vrij gewoon. 1 gen. half Aug. tot in de tweede helft van
Octr. (20-8 tot 20-10).

V i n d p 1. Fr. : Balk. Gr. : Groningen. Dr. : Paterswolde,

Hoogeveen. Ov. : Denekamp, Hengelo, Almelo, Rijssen,

Colmschate, Diepenveen. Gdl. : Voorthuizen, Nijkerk, Put-

ten, Ermelo, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (geregeld).

Voorst, Velp, Arnhem, Renkum, Wageningen, Bennekom,
Lunteren ; Warnsveld, Lochem, Ruurlo, Aalten, Doetinchem,
Montferland ; Nijmegen, Hatert. Utr. : Vechten, Rhijnau-

wen, Oostbroek, Zeist, De Bilt, Soest, Groenekan, Harme-
ien, Breukelen. N.H, : Holl. Rading, Hilversum, Bussum,
Vogelenzang. Z.H. : Den Haag, Loosduinen. N.B. : Bergen
op Zoom, Ginneken, Breda, Tilburg, Vught, Berlicum, Ros-
malen, Oosterhout, Deurne. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Roer-
mond, Melick, Weert, Kerkrade, Valkenburg, Meerssen.

1. f. protea Esp. Grondkleur der vvls. licht groenachtig,

gemengd met grijs en hier en daar met lichtbruin of rood-

achtig. Hoofdvorm.
2. f. seladonia Hw., Lep. Brit., p. 199, 1809. Vvls. donker-

groen, rood getint. Hengelo (32) ; Almelo, Ermelo, Arnhem,
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Lochern. De Bilt, Piasmolen (Z. Mus.); Twello (Cold.);

Apeldoorn (de Vos) ; Hatert (Wiss.) ; Wageningen, Hil-

versum (L. Wag.).
3. f. variegata Tutt, Br. Noct., Ili, p. 78, 1892. Vvls. zwart

en roodachtig ; binnenrand, vlekken en gewaterde band wit-

achtig. Op alle vindplaatsen, maar niet talrijk.

4. f. obsoleta nov. Vvls. bijna eenkleurig groenachtig, de
beide vlekken en de golf lijn ontbreken geheeU). Rosmalen
(Van Willegen).

Griposia Tams,

433, G, aprilina L. Verbreid in boschachtige streken, in

hoofdzaak op zandgronden (ook in de duinen), op de vlieg-

plaatsen soms vrij gewoon. 1 gen., begin Septr. tot eind

Octr. (7-9 tot 27-10).

Vin dpi. Fr.: Olterterp, Balk. Gr.: Groningen. Dr.:
Hoogeveen. Ov. : Almelo, Colmschate, Diepenveen, Olst,

Zwolle. Gdl. : Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Leuve-
num, Apeldoorn, Twello (weinig), Wilp, Empe, Velp, Arn-
hem ; Warnsveld, Lochern, Vorden, Ruurlo, Bijvank ; Nij-

megen, Hatert, Immen, Zoelen. Utr. : Zeist, De Bilt, Utrecht,

Groenekan, Breukelen. N.H. : 's-Graveland, Bussum, Haar-
lem, Overveen. Z.H. : Noordwijk, Leiden, Wassenaar, Den
Haag, Scheveningen, Rotterdam. N.B. : Breda, Princen-

hage, Vught, 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Oisterwijk. Lbg. :

Mook, Venlo, Roermond, Kerkrade.
Var. De teekening varieert nogal, terwijl ook de groene

kleur in tint wisselt.

1. f. virgata Tutt, Br. Noct., III, p. 62, 1892. De ruimte
tusschen de beide dwarslijnen zwart gevuld, zoo,dat een band
ontstaat. Groningen (T. v. E., vol. 10, p. 206). In Z. Mus.
2 mooie overgangen van Putten en Apeldoorn.

2. Wiss. bezit een ex. van Hatert, waarbij de grondkleur
der vvls. blauwgroen was.

Meganephria Hb.

434. M. oxyacanthae L. Verbreid in boschachtige streken

in het geheele O. en Z., vrij gewoon. Ook van enkele meer
westelijk gelegen vindplaatsen bekend. 1 gen., begin Septr.

tot begin Nov. (5-9 tot 6-11).

V i n d p 1. Fr. : Bolsward. Dr. : Schoonoord, Wijster.

Ov. : Hengelo, Almelo, Diepenveen, Colmschate (,, algemeen,
de rupsen steeds op sleedoorn —eten alleen 's nachts, doen
heel sterk denken aan Catoca/a-rupsen", L u k k i e n in litt.).

^) Fore wings almost unicolorously greenish, the two stigmata and
the subterminal line fail completely.
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Gdl. : Putten, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (gewoon,
hoofdvliegtijd Octr.), Arnhem, Heyenoord, Wageningen;
Zutfen, Ruurlo, Doetinchem (vrij gewoon), Babberich, Bij-

vank, Herwen, Ubbergen. Utr. : De Bilt, Utrecht, Amers-
foort, Soest, Loenen, Nichtevegt. N,H. : 's-Graveiand, Bus-

sum, Naarden, Amsterdam. Zl. : Goes. N.B. : Bergen op

Zoom, Ginneken, Breda, Tilburg, Oudenbosch, 's-Hertogen-

bosch. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Steyl, Roermond, Brunssum,

Rolduc, Kerkrade, Scharn, Bemelen, Amby, Meerssen.

Var. De grondkleur varieert vrij sterk. Soms zijn de

wis. sterk bruinachtig getint, maar altijd is de groene kleur

aanwezig.
1. f. pallida Tutt, Br. Noct., vol. 3, p. 61, 1892. De grond-

kleur der wis. (dus de kleur van wortel, vlekken en achter-

rand) licht roodachtig grijs, de groene bestuiving aan den
binnenrand zwak ontwikkeld. Exx. met breeden lichten

achterrand zijn niet zeldzaam.

2. f. obsoleta nov. De donkere omranding van ronde en

niervlek ontbreekt geheel, waardoor beide vlekken nauwe-
lijks opvalleni). Apeldoorn (34, Z. Mus., de Vos) ; Ubber-
gen (Z. Mus.) ; Breda (19, 20).

3. f. juncta nov. Zie pag. (204). Vrij gewoon. Putten.

Apeldoorn, Breda, Plasmolen (Z. Mus.) ; Doetinchem
(Gold.) ; Nichtevegt (9, 10), Bussum (8) ; Bijvank, Meers-
sen (Lpk.) ; Kerkrade (Latiers).

4. f. confluens nov. Zie pag. (204). Veel minder. Amster-
dam (12) ; Meerssen (Lpk.).

5. f. dentatelineata nov. De tweede dwarslijn zwart en
scherp getand. (Bovendien ontbreekt bij het bewuste ex. de
witte vlek aan den binnenrand)^). Arnhem (Z. Mus.).

[f. capucina Millière, Iconographie, III, p. 165, pi. 116.

fig. 6, 1870. Vvls. eenkleurig donkerbruinachtig, zonder
groene bestuiving, maar met de witte vlek aan den binnen-

rand. Teekening tamelijk onduidelijk. Een prachtig gaaf ex.

met etiket ,, Holland" e coll. Snellen van Vollen-
hoven in L. Mus. De herkomst van het ex. is twijfelachtig.

Zoo lang geen betrouwbare vangst bekend is, neem ik den
vorm, die nog steeds alleen uit Engeland bekend is (op een

enkel lersch ex. na), niet als inlandsch op. 3)]

Xylocampa Gn,

435. X. areola Esp. Door het geheele O. en Z. verbreid

1) The dark circumscription of orbicular and reniform fails completely,

so that the two stigmata hardly contrast.

-) The outer line black and sharply dentated. (Moreover, the example
in question lacks the white spot on the inner margin).

^) Ter Haar (Onze VI., p. 165) noemt de fig. in Sepp (vol. 3,

pi. XIII, fig. 9) een „duidelijke overgang". Dit is echter niet zoo. Het
ex. heeft de gewone bruine tint, de sterke groene bestuiving en de duide-
lijke teekening van normale Hollandsche oxyacanthae's.
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in boschachtige streken ; vrij gewoon. 1 gen., begin Maart
tot half Mei (8-3 tot 12-5).

Vin dpi. Fr.: Kollum, Garijp. Dr.: Eelde, Schoonoord.

Ov. : Colmschate (algemeen). Diepenveen. Gdl. : Putten,

Leuvenum, Nunspeet, Epe, Tongeren, Apeldoorn, Twello

(gewoon), Epse (Gorsel), Dieren, Arnhem, Oosterbeek;

Aalten, Doetinchem, Didam, Babberich, Bijvank, Montfer-

land. Herwen ; Berg en Dal, Nijmegen, Hatert, Malden.

Utr. : Amerongen, Leersum, Doorn, Maarsbergen, Zeist,

Biithoven, Amersfoort, Soesterberg, Soest. N.H. : 's-Grave-

land, Bussum, Naarden. N.B. : Ginneken, Breda, Zundert,

Tilburg, Helvoirt, Oisterwijk, Cuyck. Lbg. : Plasmolen,

Venlo, Tegelen, Steyl, Horst, Reuver, Roermond, Brunsum,

Meerssen, Vaals.

Var. 1. f. su[[usa Tutt, Br. Noct., III. p. 98, 1892. Grond-

kleur ,der wis. zwartachtig grijs, de ruimte om de vlekken

en de achterrand zwartachtig, teekening duidelijk. Putten,

Apeldoorn, Malden, Plasmolen (Z. Mus.) ; Twello (Gold.) ;

Soesterberg (Br.) ; Soest (Lpk.).

2. f. rosea Tutt, I.e. Vvls. rose getint. De mooie tint is

zeer vergankelijk. Bij oudere exx. is er in den regel weinig

meer van te bespeuren. Apeldoorn (Z. Mus.) ; Twello

(Gold.) ; Zeist, Biithoven (Br.) ; Soest (Lpk.).

Xylena O.

436. X. exsolete L. Verspreid over bijna het geheele land

waargenomen, zoodat het niet gemakkelijk is het biotoop

van den vlinder vast te stellen. Op vele vindplaatsen is de

soort uiterst onregelmatig, verschijnt er plotseling, om daarna

weer voor jaren te verdwijnen. Opvallend is het onverwachte

optreden in een enkel ex. te Soest, Hilversum en Amsterdam
in 1938, waarna de vlinder er niet meer werd waargenomen.
Dit treft te meer, omdat 1938 een bijzonder goed trekvlinder-

jaar was. Daar staat tegenover, dat er ook plaatsen zijn,

waar exsoleta eenige jaren achtereen werd opgemerkt : bij Nij-

megen door Wi s s. in 1923, 1924 en 1925 (daarna verhuisd),

te Leuvenum door Tutein Nolthenius in 1924, 1925

en 1926. Maar op andere plaatsen, die minstens even gunstig

lijken en waar geregeld verzameld wordt (Twello, Colm-

schate, Doetinchem bijv.), ziet men het dier niet. In de

buitenlandsche literatuur is niets te vinden, dat op trek-

neiging wijst. Ik vermoed, dat exsoleta bij ons in bepaalde

boschachtige streken inheemsch is, zonder er evenwel ooit

talrijk te zijn, en dat van daaruit of misschien ook uit het

buitenland zwervers of trekkers hun areaal trachten uit te

breiden, zonder hierin evenwel te slagen. Er moeten echter

veel meer gegevens beschikbaar zijn, vòòr wij het probleem

kunnen oplossen.
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1 gen., begin Septr. tot in de tweede helft van Juni (2-9

tot 10-6).

V i n d p 1. Fr. : Rijs. Gdl. : Leuvenum, Apeldoorn, Arn-
hem, Oosterbeek, Dreijen (Renkum) ; Vorden ; Ubbergen,
Nijmegen. Utr. : Soest. N.H. : Hilversum, Bussum, Amster-
dam, Beemster, Alkmaar, Bloemendaal. Z.H. : Den Haag,
Rotterdam. Zl. : Kapelle. N.B. : Breda, Oisterwijk. Lbg. :

Venlo, Roermond, MeHck, Linne, Kerkrade, Simpelveld,

Maastricht.

Va r. 1 . f . demaculata nov. De zwarte pijlvlekken ont-

breken. 1) Arnhem (Z. Mus.).
437. X, vetusta Hb. Hoofdzakelijk verbreid in bosch-

achtige streken, maar ook hier en daar in het lage land

waargenomen, over het algemeen vrij zeldzaam. 1 gen., eind

Aug. tot eind Mei (27-8 tot 26-5).

V i n d p 1. Fr. : Rijs. Dr. : Hoogeveen. Ov. : Hengelo,

Colmschate (1 ex.). Gdl.: Nijkerk, Putten, Leuvenum (,, ge-

woon", volgens de aanteekeningen van Tutein Nolthe-
nius), Apeldoorn, Twello (zeldzaam), Garderen, Empe,
Dieren, Arnhem, Wolfheze, Wageningen ; Warnsveld,
Lochem, Doesburg, Bijvank, Lobith, Herwen ; Berg en Dal,

Ubbergen, Nijmegen, Hatert ; Leeuwen. Utr. : Doorn, De
Bilt, Bilthoven, Groenekan. N.H. : Bussum, Amsterdam.
Z.H. : Wassenaar, Scheveningen, Oostvoorne, Rotterdam,
Numansdorp, Dordrecht. N.B, : Ginneken, Breda, Tilburg,

Vught, Deurne. Lbg. : Mook, Venlo, Roermond, Kerkrade.
Var. 1. f. brunnea Tutt. Br. Noct., III, p. 107, 1892.

Grondkleur der wis. bruinachtig okerkleurig, het deel tus-

sehen middenader en binnenrand diep roodbruin in plaats

van zwartbruin, de grijsachtige kleur boven de middenader
ontbreekt bijna geheel. South, pi. 14, fig. 2. Putten, Nijmegen,

Berg en Dal, Amsterdam, Rotterdam (Z. Mus.) ; Leuvenum
(Gold.); Warnsveld (L. Mus.); Bussum (6). Breda (17,

18, 20, 21 en Z. Mus.).
2. f. albida Spuler, Schmett. Eur., I, p. 261, 1907. De wit-

achtige streep langs de middenader zeer sterk, evenzoo de
witte bestuiving aan de voorvl.punt. Putten, Apeldoorn (Z.
Mus.) ; Leuvenum, Bijvank (Sch.) ; Bussum (L. Mus.) ;

Dordrecht (Jch.).

3. f. unicolor nov. Vvls. eenkleurig bruinachtig geel, op
de pijlvlek en de niervlek na ontbreekt de donkere teeke-

ning bijna geheel 2). Putten, Nijmegen (Z. Mus.).

Lithomoia Hb.

438. L. solidaginis Hb. Op een oude vangst in de duinen

^) The black cuneiform spots fail.

'^) Fore wings unicolorously brownish yellow, the dark markings
fail almost wholly, with the exception of the reniform and the cuneiform
spot.
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na (zwerver ?) alleen in de boschbesgebieden van de Veluwe
aangetroffen. Hier geregeld, maar blijkbaar toch ook lokaal,

hoewel de vlinder er stellig op meer plaatsen te vinden is

(en vermoedelijk toch ook wel buiten de Veluwe ; het be-

doelde biotoop komt op veel meer plaatsen in ons land

voor).

In Denemarken zeer lokaal op de eilanden en lokaal in

Jutland, daar vooral in het N. en W. In Holstein in het O.
(Lauenburg). Bij Hamburg verbreid en in sommige jaren

in droge zandstreken (stemt dus geheel overeen met ons

biotoop !) niet zeldzaam ; bij Bremen sinds 1928 meermalen ;

bij Hannover in sommige jaren niet zeldzaam ; bij Osna-
brück zeldzaam ; in Westfalen lokaal ; in de Rijnprov. zeer

zeldz. bij Elberfeld en te Eupen (vastgesteld door de Bel-

gische verzamelaars). In België te Hertogenwald en in de

omgeving van Spa. In Groot-Britannië vooral in het weste-

lijk deel van Engeland van Schotland tot Cannock Chase in

het zuiden van Staffordshire (bij Birmingham ), in het noor-

den van Wales, zeer lokaal in Zuid Schotland, soms talrijk in

Aberdeenshire. Hoofdzakelijk in bergachtige streken, bij

voorkeur in open bosschen met veel heide en boschbes, of

veenachtigc heiden (,, moors") met verspreid staande boo-

men, soms op open met heide begroeide venen, waar geen

boom te bespeuren is (teste Barrett, vol. 6, p. 48, 1900).

Niet met zekerheid uit Ierland bekend.

1 gen., begin Aug. tot in Septr. (11-8 tot 5-9), maar stel-

lig later nog voorkomend, daar het eerste ex. van Wasse-
naar in Octr. gevangen werd (Bst., II, p. 168).

Vin dpi. Gdl. : Leuvenum, 1924 (Z. Mus.) ; Apeldoorn
(geregeld, in 1934 talrijk. Wiss.) ; Imbosch, 1940 (Har-

donk) ; Bennekom, 1939 (Cet.). Z.H.: Wassenaar (Han-
delingen, p. 75, Bst., I.e. ; het ex. is nog in Z. Mus.).

Var. De typische vorm (H ü b n e r, fig. 256, 1800

—

1803) heeft grijze wis. met bruinachtigen middenband. Zie
vooral Barrett, I.e., pi. 236, fig. 3. Ook Keer, pi. 54,

fig. 7 en Seitz, pi. 30 e, fig. 3 en 4, hoewel de beide laatste,

als zoovele afbeeldingen in dit werk, te bruin van tint zijn.

Deze vorm schijnt bij ons niet voor te komen. In elk ge-

val heb ik nog geen enkel typisch ex. gezien. In Groot-

Britannië wordt hij ook heel weinig aangetroffen.

1. f. cinerascens Stgr., Cat., 2e ed., p. 120, 1871 (
=

pallida Tutt, Br. Noct., Ill, p. 109, 1892). Vvls. lichtgrijs,

eenkleurig, doordat de middenband bijna geheel ontbreekt.

Barrett, fig. 3 e, de ,, Cannock Chase form". In tegenstelling

met de in onze literatuur te vinden uitspraak, dat alle Neder-
landsche exx. tot cinerascens behooren, is de vorm bij ons

zeer schaarsch. Slechts enkele exx. zijn zoo Hcht, bijv. 1 of

2 in de flinke Apeldoornsche serie van Wiss.
2. f. virgata Tutt, I.e. Vvls. grijs met zwartachtigen mid-
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denband. Barrett, fig. 3 a. Onze hoofdvorm ! Bijna alle $ $

en een deel der $ 5 behooren er toe.

3. f. su[[usa Tutt, I.e. Ook het wortelveld der wis. zwart-

achtig. Barrett, fig. 3 b. Deze vorm schijnt in ons land al-

leen bij de Ç ? voor te komen, die er echter niet alle toe

behooren, doch waarschijnlijk wel voor het grootste deel.

4. f. conflucns nov. Zie pag. (204). Apeldoorn (Btk.).

Graptolitha Hb.

439. G. lamda F. subsp. zinckenii Tr. Verbreid in het ge-

heele O. en Z. op met gagel begroeide terreinen, op de
vindplaatsen soms in aantal. 1 gen., begin Septr. tot begin

Mei (10-9 tot 9-5).

(Spul er schrijft (Schmett. Eur., I, p. 260), dat volgens

een mededeeling van R o t h k e een enkele maal de pop
overwintert en pas in het voorjaar uitkomt. Cold, vond
25-3-1913 op een moerassig terrein te Gorsel een S rustende

tegen een dennestam, dat volkomen den indruk maakte van
eerst kortgeleden uit de pop te zijn gekomen. Een analoog
geval vermeldt Warnecke in Groszschmett. Hamburg-
Altona, V, p. 40, bij Conistra vaccinii L. Van deze soort

vond B o 1 d t bij Frankfort a. d. Main in het voorjaar 2 pop-
pen, die in Maart uitkwamen).

V i n d p 1. Ov. : Hengelo, Colmschate, Ommen. Gdl. :

Putten, Leuvenum, Epe, Apeldoorn, Hoog Soeren, Twello
(1 $ op licht), Gorsel, Laag Soeren; Lochern, Boekhorst,

Winterswijk, Bijvank ; Nijmegen, Groesbeek. Z.H. : Wasse-
naar (1 9 in 1876 op Meyendel, De Vlinders, II, p. 11521)),
Dordrecht, 6-10-1915, 1 ex. (Jch., waarschijnlijk zwerver).

N.B. : Oudenbosch, Bosschehoofd, Waalwijk, Breda, Strij-

beek, Tilburg, Oisterwijk, Oischot, Deurne, Vught, Velp bij

Grave. Lbg. : Mook, Ottersum, Venlo, Tegelen, Maasniel,

Roermond, Brunsum, Kerkrade, Rolduc.
Var. Alle Nederlandsche exx., die ik gezien heb, be-

hooren tot de bonte scherp geteekende subsp. zinckenii Tr.,

^) ,,In Meyendel komt gagel volgens de mededeelingen van de Meyen-
del-commissie niet voor. Dat was ook niet te verwachten wegens te

hoog kalkgehalte en te weinig water aan de oppervlakte. Maar in 1876
zal de toestand daar wel heel anders geweest zijn.

Volgens den Prodomus Flor. Bat. is gagel wel gevonden aan een
anderen kant van de Haagsche duinen, nl. in 1839 bij Noordwijkerhout
en in 1879 op Ruigenhoek, dat is wel meer op het kalkarme binnenduin.

De duinpannen, waar veel gagel groeit of groeide, zijn op de Wadden-
eilanden en in de Noordhollandsche duinen ten N. van Bergen". (Dr,

J. H e i ma n s in litt.).

Of het lamda- Ç een zwerfster geweest is, of dat de soort vroeger
in het Zuidhollandsche duingebied inheemsch geweest is, is dus moeilijk

meer uit te maken. Een enkele gagelvondst zegt natuurlijk weinig.
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die o.a. door Brants zoo prachtig afgebeeld is in Ned.
VI.. pi. 8. De variabiliteit van onzen vorm is zeer gering. Af-
gevlogen exx. worden eenkleuriger en gelijken daardoor op

den typischen vorm.
In Mitt. D. Ent. Ges., vol. 4, p. 112—113, 1933, bespreekt

Von Chappuis de 3 in Duitschland voorkomende sub-

species : somniculosa Hering in het oosten, lamda lamda F.

in het midden (Mecklenburg) en zinckenii Tr. in het Avesten.

De 3 vormen gedragen zich volgens den auteur in ©ecolo-

gisch opzicht verschillend. Hij schrijft, dat zinckenii ,, an-

scheinend wenig stenotop [stenotoop = aan een bepaald

biotoop gebonden] auf sumpfigem Wiesengelände (mög-
licherweise an Betula) lebt". In ons land is zinckenii duidelijk

stenotoop, beperkt tot de gagel-vegetaties, i) al komt de rups

ook een enkele maal op andere planten voor (Heylaerts
vond ze in 1869 op Quercus en Calluna vulgaris Hull). Het
lijkt me weinig waarschijnlijk, dat dit in West-Duitschland

anders zou zijn.

440. G. furcifera Hufn. Lokaal in boschachtige streken

in het oosten en zuiden, zeldzaam. 1 gen., begin Septr. tot

half April (4-9 tot 15-4).

V i n d p 1. Dr. : Wijster, Oosterbroek. Gdl. : Leuvenum,
Apeldoorn, Laag Soeren, Tongeren, Lochem, Doetinchem.

Utr. : De Bilt. N,H. : Bussum. Z.H. : Loosduinen, Dordrecht.

N.B. : Breda. Lbg. ; Venlo, Maasniel, Roermond, Brunsum,

Kerkrade.

Var. Onze exx. zijn weinig variabel en vrij donker. Of
ze met den Engelschen vorm, f. su[[ttsa Tutt, overeenstem-

men, kan ik zonder vergelijkingsmateriaal niet uitmaken. In

elk geval zijn exx. uit Wiesbaden (in Z. Mus.) gelijk aan

de onze.

441. G. ornitopus Hufn. Verbreid in boschachtige streken

op zandgronden, een enkele maal op lagere gronden aange-

troffen ; in den regel niet gewoon. 1 gen., begin Septr. tot

in de tweede helft van April (1-9 tot 21-4).

V i n d p 1. Ov. : Zwolle, Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Put-

ten, Leuvenum, Apeldoorn, De Steeg, Velp, Arnhem, Oos-
terbeek ; Lochem, Vorden, Aalten, Montferland, Herwen ;

Berg en Dal, Ubbergen, Nijmegen, Groesbeek. N.H. : Bus-

sum, Heilo, Overveen. Z.H. : Hillegom, Wassenaar, Den
Haag, Loosduinen, Staalduin, Rotterdam. N.B. : Bossche-

hoofd, Breda, Helvoirt, Vught, Deurne. Lbg. : Venlo, Horst,

Steyl, Roermond, Posterholt, Linne, Kerkrade, Meerssen,

Maastricht.

Lithophane Hb.

442. L. semibrunnca Hw. Verbreid, maar bijna steeds in

1 De gagelvegetaties behooren in ons land tot het ..berkenbroek" (Be-

tuleto-Salicetum). (Dr. J.
Heimans in litt.).
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slechts enkele exx., in boschachtige streken van het geheele

land, maar ook op verscheiden plaatsen in de lage streken

aangetroffen, blijkbaar een eurytope (
= niet aan een be-

paald biotoop gebonden) soort. 1 gen., begin Septr. tot in

de tweede helft van Mei (7-9 tot 16-5; de. laatste datum
is van een ? , dat 13-5-1932 te Twello op hcht afkwam en,

na vele eieren gelegd te hebben, op 16-5 weer werd vrij-

gelaten, Cold.).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Rijs. Gr. : Groningen. Dr. : Veen-
huizen, W'ijster. Ov. : Colmschate (enkele jaren). G.dl. :

Nijkerk, Putten, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (zeldzaam),

Gorsel, Arnhem, Oosterbeek ; Vorden, Bijvank ; Berg en

Dal, Ubbergen, Nijmegen. Utr. : Doorn, Zeist, De Bilt,

Soest, Groenekan, Loenen. N.H. : 's-Graveland, Bussum,
Amsterdam (1858, 1863, 1873, 1934), Zandvoort. Z.H.:
Woerden, Den Haag, Rotterdam, Oud-Beierland, Numans-
dorp, Dordrecht. N.B. : Ginneken, Breda, Oudenbosch, Bos-

schehoofd. Oosterhout, Waalwijk, Deurne. Lbg. : Venlo,
Steyl, Maasniel, Roermond, Kerkrade, Meerssen, Berg en

Terblijt, Vaals.

Var. 1 . f. clara nov. Vvls. zonder de gewone donker-
bruine bestuiving. 1) Zie C u 1 o t, pi. 56, fig. 6. Apeldoorn
(de Vos) ; Nijkerk, Oosterbeek, Amsterdam, Woerden
(Z. Mus.) ; Twello (Gold.).

443. L. socia Hufn. Uiterst zeldzaam. Ongetwijfeld geen
inheemsche vlinder, maar óf een trekker, óf een zwerver,
die slechts sporadisch ons land bereikt.

In Denemarken lokaal en zeldzaam op de eilanden, tal-

rijker op Bornholm, in Jutland zeer lokaal en zeldzaam. In

Sleeswijk-Holstcin alleen in oostelijk Holstein (Lauenburg);
bij Hamburg sporadisch (precies als bij ons met lange tus-

schenpoozen nu en dan een ex.) ; bij Bremen 50 jaar geleden
zeer talrijk, nu zeer zeldzaam ; bij Hannover na een afwezig-
heid van tientallen jaren in 1932 een ex. ; bij Osnabrück
niet gewoon ; in Westfalen zeldzaam ; in de Rijnprov. bij

Eken en Emmerik (Scholten, T. v. E., vol. 81, p. 171,

1938), Aken (zeldzaam, P ü n g e 1 e r, p. 69), Elberfeld,

Keulen, Trier en Koblenz. In België lokaal en zeldzaam,
alleen in de oostelijke helft, maar al in 40' jaar niet meer
waargenomen. In Engeland verbreid, en niet zeldzaam, in

de westelijke helft, in het oosten alleen zeldzaam in Cam-
bridgeshire. In Wales vooral in het zuiden. Ontbreekt in

Schotland. Sporadisch en zelfs twijfelachtig inheemsch in

Ierland.

1 gen.. half Aug. tot eind April (15-8 tot 23-4).

Vin dpi.' Ov. : Diepenveen, 29-8-1895 (Z. Mus.).
Gdl. : Apeldoorn, 10-9-1889 en 4-9-1895 (de Vos) ; Arn-

Fore wings without the usual dark brown suffusion.
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hem, 1-10-1902. e.l. (Z. Mus.) ; Groenlo. 15-8-1911 (Gold.).

Utr. : Rhijnauwen, Oct. 1912 (T. v. E., vol. 63, p. XLI).

Z.H.: Noordwijk, 23-4-1863 (Z. Mus.) ; Loosduinen, 12-9-

1920 (Van Leyden).
Var. 1. f. socra Hufn. Grondkleur der wis. roodbruin-

achtig. Bijna alle exx,

2. f. umorosa Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 413, pi. 133,

fig. 5 en 6, 1788. Vvls. licht okerachtig geel met zwartachtige

schaduw onder de niervlek. Noordwijk (Z. Mus.).

Op m. Hoewel de kans op een ab ovo kweek van socia

gering is, wijs ik volledigheidshalve op de onderzoekingen
van Hawkins naar het dimorphisme der verschillende

vormengroepen (Entomologist, vol. 70, p. 104, 1937). Het
bleek hem, dat de exx., die tot de pallida-reeks behooren,

in twee groepen uiteenvallen : met een zwarte of zwartachtige

vlek onder de ronde en niervlek {umorosa Esp.) en met
alleen een donkerder tint van de grondkleur (varieerend van
bijna volledig ontbreken tot een duidelijke vlek) op dat ge-

deelte van de vvls. (pallida Tutt). Alle exx. van umorosa
bleken 2 ? te zijn, die van pallida $ $ . Tot hetzelfde re-

sultaat kwam ook Cockayne. Een bevestiging wordt
tevens geleverd door het eenige bekende umbrosa-ex. uit

Nederland. Ook dit is een $ . De lichte vorm is dus onge-

twijfeld sexueel dimorph.

Aporophyla Gn»

444, A. lutulenta Schiff. Verbreid in de heidestreken en

hier en daar in de duinen, maar in den regel niet gewoon.
1 qen., begin Aug. tot eind Septr. (5-8 tot 25-9).

V i n d p 1. Gdl. : Niikerk, Putten, Leuvenum. Ellecom,

Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Nijmegen, Malden. Utr. :

Zeist, Soest. N.H. : Hilversum, Bussum, Overveen, Zand-
voort. N.B : Breda. Lbg. : Mook. Maastricht.

Var. 1. f. lutulenta (Schiff.) Bkh. Vvls. eenkleurig bruin-

grijs, flauw geteekend. South, pi, 137, fig. 9 en 10 ; Keer,

pi. 42, fig. 1. De typische vorm, die bovendien iets grooter

en breedvleugeliger is dan onze hoofdvorm, schijnt bij ons

heel weinig voor te komen. Zeist (Br.).

2. f. lüneburaensis Frr., Neue Beitr.. vol. 6, p. 72, pi. 526,

fig. 2. 1848. Vvls. loodgrijs tot zwartgrijs met zwartere

dwarslijnen, teekening scherp. Onze hoofdvorm, evenals in

Denemarken en Noord Duitschland.

3. f. sedi DuDonchel, Lép. de Fr., Supl. III, p. 196, pi. 18,

fig. 1, 1836. Vvls. aschgrijs met zwarten middenband.
Oosterbeek (Van der Beek) : Mook (Bo. ).

4. f. approximata Burrows, Ent. Ree, vol. 11, p. 157, 1899.

Als de vorige vorm, maar vvls. met bruinachtigen midden-
band. Oosterbeek (Z. Mus.).
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5. f. aterrima Warnecke, Int. Ent. Z. Guben, vol. 14, p.

293, fig., 1926. Vvis. eenkleurig koolzwart met blauwachti-

gen gloed, teekening nog zichtbaar ; thorax zwart. Na lüne-

burgensis onze meest voorkomende vorm. Leuvenum, Ooster-

beek, Wolfheze (Z. Mus.) ; Zeist (Br.) ; Soest (Lpk.) ;

Zandvoort (Wiss.) ; Mook (Bo. ). Een $ van Leuvenum
(Cold.) vormt een trans, tusschen lüneburgensis en aterrima.

Opm. Draudt behandelt in Seitz, Suppl., vol. 3, p. 136,

1934, lutulenta en lüneburgensis als twee afzonderlijke soor-

ten. Dit berust op een misverstand (Heydemann in

litt.). De genitaliën van beide vormen zijn identiek (zie Wa r-

necke, Groszschmett. Hamburg- Altona, V, p. 8, 1931).

In Noordwest-Europa komt uitsluitend of vrijwel uitsluitend

lüneburgensis met diverse ondervormen voor. In Engeland
worden beide subspecies aangetroffen. Hoe zij over de Brit-

sche eilanden verdeeld zijn, is me echter nog niet duidelijk.

445. A. nigra Hw. Tot nog toe uitsluitend aangetroffen

in de boschachtige streken van het Rijk van Nijmegen, in

de bosschen van Montferland en omgeving en in Midden-
Limburg. Ongetwijfeld in dit oostelijke hoekje van ons land
inheemsch, maar steeds zeldzaam.

In Denemarken 1 ex. op Bornholm en 2 in Noord Jutland

(alle op vuurtorens afgekomen). In Oost Holstein zeer

schaarsch ; bij Hamburg slechts enkele exx. waargenomen ;

niet bij Bremen, Hannover en Osnabrück gevonden (wel
op de Lüneburger Heide) ; in Westfalen niet gevangen ;

in de Rijnprov. alleen bij Elmpt en Emmerik (aansluitend

aan het Nederlandsche vlieggebied). In België in de Lim-
burgsche Kempen, in de omgeving van Huy en van Char-
leroi. In Groot-Britannië verbreid over het midden en noor-
den van Engeland, in Wales, Man en een groot deel van
Schotland, plaatselijk gewoon. In Ierland zeer lokaal, maar
verbreid in het uiterste noorden en zuiden.

1 gen., eerste helft van Septr. tot in de eerste helft van
October (14-9 tot 6-10).

V i n d p 1. Gld. : Nijmegen, Groesbeek, Beek bij Nijme-
gen, Berg en Dal, Bijvank, Montferland. Lbg. : Venlo, Te-
gelen, Roermond.

Var. 1 . f , nigra Hw. Vvls. zwart met bruinen glans,

vooral in den gewaterden band. South, pi. 137, fig. 9 en 10.

Nijmegen (Cold., Z. Mus.) ; Venlo (Z. Mus.).
2. f. seileri Fuchs, Stett. Ent. Z., vol. 62. p. 128, 1901.

Vvls. zuiver zwart, zonder bruine tint, teekening diep zwart.

Op alle vindplaatsen en ongetwijfeld onze hoofdvorm. (Af-
gevlogen exx. krijgen alle een bruinachtige tint!).

Bombycia Stephens.

446. B, viminalis F. Uitsluitend bekend uit Zuid Limburg,
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waar de soort in 1929 door Wiss. ontdekt werd. Daar ver-

breid in boschachtige streken en stellig inheemsch, maar tot

nog toe steeds schaarsch.

In Denemarken verbreid in Jutland en op de eilanden.

In Sleeswijk-Holstein alleen in de oostelijke helft ; bij Ham-
burg vroeger geregeld, hoewel niet talrijk, doch sinds ±
1900 niet meer waargenomen ; bij Bremen eens vòòr 1879,

daarna niet meer ; bij Hannover sinds dz 1883 niet meer
waargenomen ; niet bekend van Osnabrück ; bij Aken niet

talrijk (Püngeler, p. 59). In België alleen in de ooste-

lijke helft, lokaal en vrij zeldzaam. In Groot-Britannië ver-

breid over Engeland en Schotland. In Ierland lokaal en

zeldzaam.

Het talrijkst komt de soort voor in Zweden en Finland

in het N,0. en in Midden- en Noord-Frankrijk in het Z.W.
Onze Zuidlimburgsche vindplaatsen vormen een deel van
de noordgrens van het areaal, dat Frankrijk tot centrum

heeft.

1 gen., JuH (6-7 tot 27-7).

V i n d p 1. Lbg. : Meerssen, Geulem, Voerendaal, Holset,

Vaals.

Var. De vlinder is zeer variabel, maar het beschikbare

materiaal is nog gering.

1. f. scripta Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 50, 1800-1803.

Vvls. eenkleurig grijsachtig met duidelijke teekening. Geu-
lem (Z. Mus.).

2. f. viminalis Fabr. Wortelhelft der vvls. bruinachtig be-

stoven en daardoor donkerder dan de achterrandshelft, maar
niet scherp afstekend als bij den volgenden vorm. South,

pi. 125, fig. 6. Holset (Wiss.).

3. f. saliceti Bkh., Naturgesch. Eur. Schm., vol. 4, p. 630,

1792 {semifusca Petersen, Lep. Fauna Estland, p. 174, 1902 ;

seminigra Culot, Noct. et Géom., I, p. 121, pi. 12, fig. 21,

1912). Wortelhelft der vvls donkerbruinachtig tot zwartach-

tig, scherp afstekend tegen de hchte achterrandshelft. Op
alle vindplaatsen, vermoedelijk onze hoofdvorm.

4. f. obscura Stgr., Gat., ed. II, p. 116, 1871. Vvls. een-

kleurig zwartachtig met duidelijke teekening. Meerssen (Rk. );

Voerendaal (Br.) ; Vaals (Wiss.) ; Geulem (Btk. ).

Calophasia Stephens.

447. C. lunula Hufn. Het meest (hoewel steeds in een

enkel ex.) aangetroffen in Zuid-Limburg. Hier is de soort

hoogstwaarschijnlijk inheemsch, vooral in verband met de

ervaring van Püngeler in de omgeving van Aken. Er
moet eens door de Limburgers naar rupsen gezocht worden !

De paar vindplaatsen buiten den zuidoosthoek van ons land

zullen wel van zw'ervers afkomstig zijn.

In Denemarken 1 ex. in 1938 op Oost-Seeland en 1 in
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1939 op Moen ; niet in Jutland. Ontbreekt in Sleeswijk-

Holstein. bij Hamburq. Bremen, Hannover en Osnabrück.
In Westfalen alleen bij Herbeden aan de Roer („immigrant ?"

Warneckein litt. ; waarschijnlijk zwerver) ; in de Rijn-

prov. bij Aken. Altenahr en Trier (hier gewoon). Over
Aken schrijft Punge 1er (p. 70) : „Nicht selten; Raupe
im September an Linaria vulgaris ; Falter im Juni." In België

alleen in de oostelijke helft, zeldzaam : Luik, Huy, Namen,
Dinant, Maredsous. Ontbreekt in Groot-Britannie en Ier-

land. Ons land ligt dus in het grensgebied van het areaal.

Blijkbaar komen er 2 gens, voor, de eerste tweede helft

van Mei en Tuni, de tweede in Aug. Het aantal gegevens
is echter veel te gering om den duur van de vliegtijden te

bepalen.

V i n d p 1. Gdl. : Vorden (Bst., I. p. 266) ; Nijmegen,
8-6-1913 (Prince). Lbg. : Venlo (Onze VI.. p. 222) ; Bunde,
24-5-1926 (Rk.) ; Meerssen. 15-8-1936 (Rk.) ; Maastricht,
7-6-1931 (Maessen) ; Epen, 9-6-1934 (Wiss.).

CucuUia Schrk.

448. C. scrophulariae Schiff. Verbreid in boschachtige
streken in het O. en hier en daar aan den duinrand. 1 gen.,

tweede helft van Mei tot eind Juni (23-5 tot 27-6).

V i n d p 1. Fr. : Onze VI., p. 223, zonder nadere vindpl.

Ov. : Denekamp, Almelo, Colmschate (sommige jaren zeer

overvloedig, vooral als rups). Gdl.: Apeldoorn, Twello
(gewoon), Empe, Dieren, De Steeg, Velp, Arnhem, Ooster-
beek, Wageninqen ; Vorden, Aalten, Doetinchem, Montfer-
land, Bijvank, Lobith ; Nijmegen. Utr. : Soest. Z.H. : Den
Haag. N.B. : Deurne. Lbg. : Plasmolen, Roermond, Echt,

Houthem, Meerssen, Maastricht, Eperheide, Epen.
449. C. verbasci L. In de duinen en in boschachtige stre-

ken in het O. en Z., vrij lokaal, maar vooral in de duinen
soms als rups gewoon. 1 gen., half Mei tot eind Juni (12-5

tot 29-6).

Vindpl. Dr. : Hoogeveen. Ov. : Almelo. Gdl. : Vor-
den, Doetinchem, Beek-Nijmegen, Nijmegen. Utr. : Zeist.

N.H. : Wijk aan Zee, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout.
Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. : Noordwijk. Wassenaar.
Zl. : Zierikzee. N.B. : Breda. Lbg. : Venlo, Gronsveld,
Houthem, Valkenburg, Voerendaal.

450. C. astcris Schiff. Lokaal, maar op allerlei grond-
soorten aangetroffen, plaatselijk soms gewoon als rups. Een
laat in den zomer vliegende soort, 1 gen. Betrouwbare data

van gevangen exx. zijn er betrekkelijk weinig. Volgens deze
vliegt de vlinder van begin Juli tot half Septr. (4-7 tot 15-9).

Gekweekte, niet geforceerde exx. komen in Juni, maar vooral
in Juli en zelfs nog begin Aug. uit. In Z, Mus. een Amster-
damsch ex. van 31-5-1879, dat wel e larva zal zijn.
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V i n d p 1. Gr. : Groningen, Haren. Gdl. : Oosterbeek ;

Vorden, Doetinchem ; Ubbergen. N.H. : Amsterdam (gere-

geld, maar in den regel niet talrijk, op zaaiasters, waarvan

de bloemen uitgegeten worden door de rupsen ; ook geklopt

uit Aster tripolium L.), Haarlemermeer (geregeld in kwee-

kerijen op zaaiasters, in 1938 zeer schadelijk), Terschelling,

Haarlem, Overveen, Heemstede. Zl. : Zierikzee, Kapelle.

Lbg. : Maastricht, Houthem.
Var. 1. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Schijnt

bij asteris nogal voor te komen. Amsterdam (Lpk.) ; Haar-

lemermeer (Pt.).

451. C. chamomillae Schiff. Verbreid over een groot deel

van het land, maar lokaal. Als rups soms vrij gewoon. 1 gen.,

begin April tot half Juni (10-4 tot 15-6).

Vin dpi. Fr.: alleen met etiket ,, Friesland" in Z. Mus.
Gr.: Delfzijl. Ov, : Diepenveen (,, Frieswijk"). Gdl.: Twel-

lo (vrij zeldzaam), Empe, Arnhem, Oosterbeek, Zutfen,

Doesburg, Drempt ; Nijmegen, Leeuw*en. Utr. : Bunnik,

Groenekan, Nichtevegt. N.H. : Bussum, Amsterdam (rupsen

in 1903, Z. Mus.; 1 vlinder in 1905 en in 1925 (Z. Mus.),

1 in 1917 (Btk.) en 1 in 1926 (v. d. M.), Amstelveen, Haar-

lem. Z.H. : Katwijk, Wassenaar, Zevenhuizen, Rotterdam,

Gorkum. Dordrecht. Zl. : Goes, Kapelle, Wemeldinge. Lbg. :

Venlo, Roermond, Heerlen, Meerssen.

Var. 1. f. chamomillae Schiff. Grondkleur der wis. tame-

lijk licht, vrijwel cenkleurig bruinachtig grijs. South, pi. 16,

fig. 1. Zeldzaam. Nijmegen, Dordrecht (Wiss.) : Amster-

dam (Z. Mus.).
2. f. chrysanthemi Hb., Samml. Eur. Schmett., fig. 686.

1819—1822. Vvls. vooral in het middenveld sterk verdon-

kerd. South, I.e., fig. 2. Bijna al onze exx. behooren tot dezen

donkeren vorm of zijn overgangen.

452. C. umbratica L. In bijna het geheele land op allerlei

grondsoorten voorkomend, onze gewoonste Cuculila. Bekend
van Texel, TerscheUing, Ameland (talrijk, Br.) en Schier-

monnikoog.
2 gens., de eerste begin Mei tot begin Aug. (9-5 tot ±

4-8), de tweede begin Aug. tot half Octr. (7-8 tot 16-10).

De hoofdvhegtijd van de eerste gen. valt in Juni en Juli.

Mei-vangsten zijn betrekkelijk zeldzaam en komen waar-

schijnlijk alleen in gunstige jaren voor (ik noteerde : 9-5-

1869; 11-5-1893; 27-5-1901; 28-5-1924; 29-5-1930; 20-5-

1933; 20-5-1935 en 29-5-1935). De tweede gen. is stellig

zeer partieel : in 10 jaar nam Gold. haar slechts drie maal

waar. De meeste vangsten van deze gen. vallen in de tweede

helft van Aug. In Septr. wordt umbratica zelden meer waar-
genomen. Een recorddatum is 16-10-1935, een mooi gaaf ex.

te Aalten (Van Galen).
Var. Afgezien van het dimorphisme der soort is de varia-
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biliteit gering. Enkele î 5 zijn iets donkerder dan normaal.

453. C. absinthii L. Uitsluitend in het Z. van het land
aangetroffen en nog het meest in Zuid-Limburg, maar ook
hier steeds een zeldzame soort en al in geen kwart eeuw meer
waargenomen. Of absinthii hier inheemsch is, of dat de soort

slechts nu en dan voorkomt om na eenige jaren weer te ver-

dw^ijnen, zal nader moeten blijken. In elk geval wordt in het

zuiden heel weinig naar rupsen gezocht en dit blijft toch

altijd de beste manier om de meeste Cucullia's in handen te

krijgen. Zeeland kunnen we voorloopig wel als vindplaats

schrappen, daar de laatste vangst van 300 jaar geleden

dateert, i)

In Denemarken op de eilanden niet zeer zeldzaam, in Jut-

land zeer lokaal en zeldzaam. In Holstein sporadisch ; bij

Hamburg nu en dan, en niet talrijk, in tuinen in de geheele

omgeving, waar Artemisia Absinthium L. groeit, waarop de
rups in September leeft ; bij Bremen sinds 1879 niet gevon-

den ; bij Hannover zeldzaam ; in Westfalen sporadisch ; in

de Rijnprov. bij Barmen en Aken. P ü n g e 1 e r schrijft over

de laatste vindplaats (p. 70) : ,, Nicht häufig ; Falter Mitte

August an Stämmen ; Raupe im September und Oktober an
Artemisia". Dat hij echter de soort ook niet elk jaar ont-

moette, blijkt wel hieruit, dat afzonderlijk 1 2 in 1914 op
licht op Paffenbroich vermeld wordt. In België in een groot

deel van het land waargenomen, maar zeldzaam. In Groot-
Britannië in het zuiden van Engeland ; langs de zuidkust van
Cornwall tot Wight, in de omgeving van het Kanaal van
Bristol (ook in Wales), bovendien aan de westkust in Suf-

folk en in het noorden van Wales. In Ierland zeer lokaal, be-

perkt tot de kust van het graafschap Cork. Donovan ( Cat.

Macrolep. Ireland, p. 62—63, 1936) schrijft, dat de rupsen
talrijk op Artemisia Absinthium L. (die in Ierland gewoon-
lijk aan de kust groeit) voorkwamen, terwijl er ook enkele

op Art. vulgaris L. gevonden werden.
1 gen., evenals asteris een laat in den zomer vliegende

soort: begin Juli tot in de tweede helft van Aug. {7-7 tot

20-8).

Vin dpi. Breda, 1 $ 7-7-1881, 1 5 17-7-1881 en 1 rups
22-9-1893 in L. Mus.; 18-7-1893 drie exx. (Wp.) ; Sint

Oedenrode (T. v. E., vol. 12, p. 19, 1 ex in ± 1867) ; Deurne,

^) Goedaert, Metamorphosis naturalis, II, p. 94, pi. 24, ± 1664:
,,De2e slag van Rupzen, welke ik op de 24. plaat' hebbe uitgebeeld,

gebruikken tot haar gewoonlik voedzel het loof van den groenen Alszem,
en byzonderlik, dat op de Zee-dijkken wast ; op welk ik haar gevonden
hebbe in een Eiland in Vlaanderen omtrent Axel, en der Neuzen." De
rups verpopte begin Septr., de vlinder kwam 21 Juli uit.

De figuren zijn leelijk. Werneburg (Beitr. Schmett., I, p. 28. 1864)
determineert den vlinder als absinthii.

[In coll.-de Vos een ex. van Den Haag, 12-7-93, waar De Vos
echter zelf 2 vraagteekens bij gezet heeft. Wordt dus niet meegerekend.]
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8-7-1940 (Nies) ; Cuyck, 15-7-1887 (Z. Mus.). Lbg. : Venlo,

20-7, 16-8 en 20-8, drie exx. (Z. Mus.) ; Maastricht (T. v.

E., vol. 9, p. 182) ; Kerkrade, 17-7-1907 (Mus. M.), 2-8-1907,

5-8-1909, 10-7-1914 en 7-7-1915 (Latiers) ; Rolduc, 1905,

1 ex. (Latiers).

Op m. Indien Artemisia Absinthium L. inderdaad de hoofd-

voedselplant is, zooals Warnecke, Donovan en ook

South schrijven, dan is de kans, dat Cue. artemisiae Hufn.

bij ons inheemsch is, niet groot. Want volgens de opgaven,

die de heer S 1 o f f , de secretaris van het I.V. O.N. (Insti-

tuut voor het vegetatie-onderzoek van Nederland), mij

verstrekte, komt deze Artemisia juist in Zuid-Limburg heel

weinig voor. De meeste vindplaatsen liggen in Noord-
Limburg, sommige deelen van Noord-Brabant en het tegen-
woordige Zeeuwsch- Vlaanderen en hebben wel alle be-

trekking op uit boerentuintjes ontsnapte exx. Daar werd de

plant vroeger wel in gekweekt, maar tegenwoordig niet meer.

Donovan vermeldt echter ook, als uitzondering. Ar-

temisia vulgaris L., terwijl volgens Urbahn (Stett. Ent.

Z., vol. 100, p. 532, 1939) de hoofdvoedselplant in Pom-
meren Art. campestris L. is, hoewel ook rupsen op Art. vul-

garis L. en A. absinthium L. aangetroffen werden. En U f -

fein (Grossschm. Westf., p. 98, 1908) schrijft, dat de rup-

sen in sommige jaren bij Warburg in groot aantal op Art.

vulgaris L. gevonden worden. Dit is in ons land een zeer

gewone plant, die ook in Zuid-Limburg in de toekomst mak-
kelijk in het oog gehouden kan worden.

De alsem van Goedaert is volgens Dr. J. H e i ma n s

misschien Art. maritima L. geweest, die langs de kusten van

Zeeland, de Zuidhollandsche eilanden en de Waddenzee
op sommige plekken (langs de geulen van schorren en kwel-

ders) in zeer groot aantal groeit.

Heliothinae.

Hcliothis O,

454. H. scutosa Schiff. Uiterst zeldzame trekker, die tot

nog toe maar eens in ons land is waargenomen. Niet bekend

uit Denemarken. In Sleeswijk-Holstein alleen in 1834 te

Kiel. Bij Hamburg vroeger nu en dan waargenomen, in aan-

tal in 1879, toen de vhnders, maar vooral de rupsen (tal-

rijk op Artemisia campestris L.) bij Boberg aangetroffen

werden, daarna weer een vlinder in 1907 bij dezelfde plaats

en 2 vlinders bij Winsen. Bij Bremen ongeveer 100 rupsen

in den herfst van 1878, eveneens op Art. campestris L., die

in April 1879 de vlinders leverden, daarna niet meer. Bij

Hannover lang geleden op twee plaatsen waargenomen ;

bij Osnabrück ,, zeldzaam" ; in Westfalen 1 vlinder ±: 1879
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te Bochum ; in de Rijnprov. zeer zeldzaam bij Krefeld en

Aken en in 1875 eens bij Hilden. In België 1 ex. te Sosoye-

Maredret, 29 Aug. 1900. In Groot-Britannië eveneens zeer

zeldzaam, maar in overeenstemming met den regel, die voor
alle zuidelijke immigranten schijnt te gelden, weer meer dan
bij ons: 1835, 1875, 1877, 1878, 1880, 1900, meestal in het

zuiden, maar toch ook een ex. bij Aberdeen. In Ierland 1 ex.

in 1878 in het graafschap Donegal.

Ons ex. stamt uit Aug.
V i n d p 1. Gdl. : Wolfheze, 6-8-1878, één ex. Dit unicum

bevindt zich in Z. Mus.
455. H. armigera Hb. Een iets minder zeldzame trekker,

die echter ook slechts sporadisch in ons land wordt waar-
genomen. Zelfs ver naar het zuiden blijft de vlinder een
weinig voorkomende gast. Zoo schrijft P o 1 u z z i in Mitt.

Schweiz. Ent. Ges., vol. 17, p. 112, 1937, dat armigera vóór

1935 slechts twee maal bij Genève werd opgemerkt. ,,Helio-

this armigera est une Noctuelle essentiellement méridionale".

In Aug. 1935 vond hij eenige rupsen in tomaten te Carouge
bij Genève.

In Denemarken twee maal gevangen (op Seeland en Lol-

land). Niet in Sleeswijk-Holstein waargenomen ; in of bij

Hamburg 2 rupsen, waarvan 1 in 1920, beide op tomaten ;

niet bij Bremen, Hannover, Osnabrück en in Westfalen ; in

de Rijnprov. alleen als zeer zeldzaam bij Trier gemeld. In

België op verschillende plaatsen gevangen : Luik, Dinant,

Namen, Hautes Fagnes, Ardennen, Nieuwpoort, zeer zeld-

zaam. Alleen van Nieuwpoort vermeldt L a mb i 1 1 i o n

(teste De Crombrugghe) den vlinder als vrij gewoon
(Cat. Lép. de Belg., p. 136, 1904), wat natuurlijk alleen op
een bepaald jaar, blijkbaar een goed seizoen voor armigera,

kan slaan. Al in geen 40 jaar meer in België waargenomen,
ïn Groot-Britannië weer vele malen gevangen, maar alleen

in het zuiden van Engeland en in Wales. De meeste vangsten
stammen van de zuidkust (vooral Devonshire). In Ierland zeer

zeldzaam (slechts 3 vindplaatsen).

Voor zoover ze gedateerd zijn, werden onze exx. van be-

gin Aug. tot begin Octr. gevangen (9-8 tot 7-10).

Vin dpi. Gdl.: Arnhem, 1874 (Z. Mus.); Wolfheze
9-8-76, één ex. (Z. Mus.). N.H. : Alkmaar (T. v. E., vol. 5

p. 178). Z.H. : Noordwijk, 1 ex. in September (Z. Mus.)
Rotterdam, 18-9-1858, e.I. (De Vlinders, I, p. 473). N.B.
Breda, 2-10-1869 een ?, 7-10-1869 een S (L. Mus,
Heikel), 25-9-1869 (Jch.) ; Tilburg, 23-8-(1909?) (T. v. E.,

vol. 53, p. 321).

456. H. peltigera Schiff. Eveneens een zeldzame trekker,

^) Welk ,, Heike" bedoeld is, kan niet meer met zekerheid nagegaan
worden. Vermoedelijk het „beruchte" bij Rucphen, thans St. Willebroid
geheeten.
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die slechts sporadisch bij ons voorkomt. In Denemarken
eenmaal op Moen en eenmaal in Jutland. Niet in Sleeswijk-

Holstein waargenomen ; evenmin bij Hamburg en Bremen ;

bij Hannover 1 sterk af gevlogen $ 11-7-1928 (zie den datum
van Rijswijk!) bij Buchholz; niet bij Osnabrück; niet in

Vv'estfalen of in de Rijnprov. In België sporadisch : Luik,

Hautes-Fagnes, Dinant, Tirlemont, Hannut, omgeving van
Charleroi. In Groot-Britannië op vele plaatsen in Engeland
waargenomen, vooral aan de kust, in Cornwall en Devon-
shire zelfs een regelmatig weerkeerende gast ; slechts een

enkele maal in Schotland. In Ierland zeldzaam, slechts op
enkele plaatsen aangetroffen ; in 1931 talrijke rupsen in

Cork (Donovan).
Onze weinige exx. zijn van Juli en Septr.

V i n d p 1. N.H. : Bussum, 16-9-1907, een mooi gaaf $

(Z. Mus.). Z.H. : Rijswijk, 12-7-1928 (Van der Pol). Lbg. :

Heugem, 8-9-1926 (Rk.).

Op m. Het feit, dat Oudemans het ex. van Bussum
jaren lang in zijn collectie had staan bij H. armigera, bewijst

wel, dat beide soorten veel op elkaar lijken. Toch is peltigera

gemakkelijk te herkennen aan de donkere vlek, waarmee de
niervlek aan den voorrand verbonden is en aan de zwarte
stip boven den binnenrandshoek.

457. H. maritima De Graslin subsp. septentrionalis Hoff"
mcyer» Verbreid in heidestreken. Over het algemeen geen
gewone vlinder, maar ongetwijfeld toch meer voorkomend
dan oppervlakkig lijkt, doordat maritima een schichtig weinig
opvallend dier is, 2 gens., waarvan de vliegtijden nog on-

zeker zijn. De vlinder is waargenomen van de tweede helft

van Mei (23-5) tot half Aug. (18-8). De meeste vangsten
vallen in de tweede helft van Juni en in Juli. Begin Aug.
(5-8-'39) vliegen weer gave exx., wat dus op een tweede
gen. wijst. Maar een scherpe grens vind ik niet, zooals blijkt

uit de thans bekende data, n.l. Mei : 23 ; Juni : 16, 19, 21, 22,

23, 26, 29 ; Juh : 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 24, 26, 27,

28 ; Aug. : 2, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 17, 18. Waarschijnlijk vliegt

de eerste gen. tot eind Juli, de tweede, die wel partieel zal

zijn en waarvan niet zeker is dat zij elk jaar voorkomt, in

Aug. (In Denemarken is maritima tot 13 Septr. waargeno-
men ; onze gegevens zijn stellig nog onvolledig).

V i n d p 1. Gr. : Groningen, Appelbergen, Lettelbert. Dr. :

Eelde, Anlo, Zweelo. Ov. : Ootmarsum, Delden, Holten.
Gdl. : Putten, Nunspeet, Tongeren, Apeldoorn, De Steeg,

Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze ; Boekhorst, Lochem, Ruurlo,

[Winterswijk!)], Lobith ; Nijmegen. Utr. : Amersfoort.

^) In T. V. E., vol. 30, p. XXXI, wordt een. „fraaie variëteit" van
dipsacea vermeld, te Winterswijk gevangen 17-7-1886 op de excursie na
de Zomervergadering. Dit was ongetwijfeld een maritima. Het ex. is

echter in geen van de colls. der toen aanwezige Lepidopterologen terug
te vinden.
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Soest. N.B. : Breda, Gilze-Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Moer-
gestel, Deurne, Sint Anthonis. Lbg. : Weert, Roermond,
Brunsum.

Var. De typische vorm vliegt op zilte weiden aan de

westkust van Frankrijk (Vendée). De subsp. uit N.W.-
Europa (Denemarken, West-Duitschland, België, Nederland,

Engeland) onderscheidt zich hiervan door bonter voorvleugel-

teekening, schuiner staande schaduwlijn en het niet optreden

van roode kleurvormen.

Onze exx. zijn weinig variabel. Een enkele keer is het

middenveld iets bruinachtig getint.

1. f. obscura nov. Vvls. donker olijfgrijs, teekening bijna

niet meer zichtbaar, i) Oisterwijk (Z. Mus.).

458. H. dipsacea L. Het hoofdvlieggebied van deze soort

wordt in ons land gevormd door de duinen, terwijl een

tweede, minder belangrijk, de zuidelijke helft van Limburg
schijnt te zijn. Buiten deze twee territoria hggen slechts 2

vindplaatsen. Wellicht mogen we hieruit besluiten, dat dip-

sacea meer gebonden is aan warmere streken dan
maritima.

Vhegtijd begin Juni (8-6) tot in de tweede helft van Aug.
(20-8). Hoogvliegtijd, evenals bij de vorige soort, Juni en

Juli. Uit Aug. is slechts 1 vangst bekend, zoodat de tweede

gen, steUig zeer partieel is. ~
) Geheel buiten den gewonen

vhegtijd valt 28-4-1928, Hilversum. Dit volgt uit het feit, dat

de enkele gekweekte exx. (die toch bijna altijd aan den

vroegen kant zijn ) op 11 en 15 Juni uitkwamen. De bekende
data zijn op het oogenbhk : April: 28; Juni: 8, 11, 12, 15,

16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30; JuH : 3, 7, 13, 14, 21, 22,

25, 29 ; Aug. : 20. (In Denemarken duidelijk 2 gens. : I van
23-5 tot 1-7, II van 27-7 tot 10-9. Ook bij deze soort zijn

onze gegevens te gering).

V i n d p 1. Fr. : Ameland. N.H. : Hilversum, Wijk aan

Zee, IJmuiden, Velzen, Overveen, Zandvoort, Vogelenzang.

Z.H. : Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Scheveningen, Den
Haag. N.B. : Breda. Lbg. : Venlo, Meerssen, Houthem.

Op m. Pas in 1938 is door het prachtige werk van Dr.

Hoffmeyer (Flora og Fauna, p. 1 —12) gebleken, dat.

Heliothis dipsacea L. een ,, dubbelsoort" was, nadat het jaar

er voor Durand reeds de aandacht gevestigd had op de

Fransche maritima De Graslin ( Lambilhonea, 1937, p.

133—144) en bewezen had, dat dit geen vorm van dipsacea,

maar een goede soort is.

De soorten zijn door de volgende kenmerken van elkaar

te onderscheiden :

1) Fore wings dark olive-grey, markings obsolete.
'-^) Dat een tweede gen. zoowel bij maritima als bij dipsacea eer uit-

zondering dan regel schijnt te zijn, blijkt ook hieruit, dat South als vlieg-

tijd voor de dubbelsoort slechts Juni en Juli vermeldt.
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Fig. 5. Voorvleugel van Heliothis maritima septentrionalis Hoffm. (links)

en van Hel. dipsacea L. (rechts). 3 X vergroot.

1. H. maritima (South, pi. 19, fig. 1 en 2) heeft smallere
en spitsere wis. dan H. dipsacea (Keer, pi. 57, fig. 10),
terwijl de schaduwlijn bij maritima zeer schuin naar den
binnenrand loopt en bij dipsacea bijna loodrecht. Een enkele
maal komen ook bij maritima exx. voor, waarbij de schaduw-
lijn niet zoo schuin staat en die daardoor op dipsacea gaan
lijken, maar in dat geval onderscheidt hen vleugelvorm en
tint. De wis. van maritima maken nl. een bonteren indruk,

doordat schaduwlijn en gewaterde band donkerder zijn dan
bij dipsacea, terwijl de vlekjes voor den achterrand bij mari-
tima ook sterker ontwikkeld zijn. Zie fig. 5.

Fig. 6. Uitwendige mannelijke genitaliën en penis van : A. Heliothis

maritima septentrionalis Hoffm. B. Hel. dipsacea L. 9 X vergroot.

2. Het copulatie-apparaat der $ S verschilt duidelijk. Af-
gezien van enkele minder belangrijke details vinden we de

beste kenmerken aan den uncus en den penis. Bij dipsacea

is de uncus slechts éénmaal gebogen, bij maritima nog een

tweede maal aan den top en daardoor eenigszins S-vormig.i)

^) Wie niet in de gelegenheid is praeparaten te vervaardigen, kan de

door Dr. Hoffmeyer aangegeven methode volgen : de haren aan
het einde van het achterlijf met een zacht penseel voor zoover noodig

verwijderen en daarna met een pincet een van de valven afbreken, waarna
de uncus duidelijk zichtbaar is. De afgebroken valve wordt op een stukje

papier geplakt en aan de speld gestoken. Ook bij Procus en Hydraecia

kan op deze manier gehandeld worden.
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De penis van dipsacea is langer dan bij maritima. Zie fig. 6.

3. Het copulatie-apparaat der $ 2 werd door Vari be-

studeerd (in litt.). De belangrijkste verschillen tusschen beide

soorten zijn de volgende :

Fig. 7. Vrouwelijk copulatie-apparaat van : A. Heliothis maritima sep-
tentrionalis Hoffm. B. Heliothis dipsacea L. 9 X vergroot. Teekeningen

van L. Vàri.

a. De lobben van den ovipositor zijn bij maritima kort en
breed, bij dipsacea lang en smal.

b. De apophysen zijn bij maritima kort, bij dipsacea lang

en de buitenste breed uitloopend.

c. Het ostium ductus bursae is bij maritima sterk kom-
vormig en aan de achterzijde duidelijk opgerold, bij dipsacea
sterk afgeplat, onder- en bovenkant vrijwel evenwijdig loo-

pend.

4. Een belangrijk verschil bestaat ook in het biotoop, dat
beide soorten bewonen : maritima is in ons land gebonden
aan heidestreken, dipsacea komt in dergelijke streken niet of

nauwelijks voor, doch beperkt zich vrijwel tot de warmste
deelen van ons land : de duinen en Zuid-Limburg. Alleen uit

Breda zijn beide soorten bekend, doch de omgeving is hier
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zoo gevarieerd, dat dit weinig zegt. Merkwaardig blijft het

zeer vroege dipsacea -? van Hilversum.

In Denemarken, waar maritima alleen uit Jutland bekend
is, vliegt deze soort op droge en veenachtige vochtige heiden
en in de duinen! Dipsacea is zeldzaam, maar verbreid

over Bornholm, Seeland, Lolîand, Fünen en 'in alle deelen

van Jutland. Daar is dus geen sprake van zoo een scherpe
scheiding als bij ons ! Daarentegen in Engeland weer wel.

De Worms schrijft (Entom., vol. 72, p. 132, 1939) : „H.
maritima is, so far as this country is concerned, confined to

heathland, whereas H. dipsacea affects open pasture, down-
land and cultivated fields."

Van de biologie is in ons land nog weinig bekend. In

Z. Mus. bevindt zich een gekweekte maritima, waarbij

Oudemans op het etiket genoteerd heeft, dat hij de rups
op Serradelle gevonden heeft. En in Lev. Nat., vol. 16, p. 12,

1912, deelt Zöllner mee, dat hij rupsen van dipsacea uit

bloemen of zaaddoozen van Silene nutans L. en S. Otites Sm.
verkreeg. Daar dit hoofdzakelijk duinplanten zijn, waren het

ongetwijfeld ook echte dipsacea s. Bovendien bevindt zich een
gekweekte dipsacea van hem uit Houthem in Mus. Rd.

Periphancs Hb.

459. P. delphinii L. Vroeger een zeldzame trekker, maar
al in 80 jaar niet meer waargenomen. Ook uit het omringende
gebied zijn geen nieuwere vangsten bekend. Von C h a p-

puis (Mitt. D. Ent. Ges., vol. 5, p. 3, 1934) wijst er op,

dat delphinii een steeds minder in het westen van Europa
voorkomende vlinder is. De soort is ,,een Zuidrussische step-

penbewoner en is in Duitschland bezig te verdwijnen, moge-
lijk al reeds geheel verdwenen". Bij Berlijn kwam zij nog tot

1910—1911 voor (te Königswusterhausen). De rups leeft

op Delphinium Consolida L., maar alleen op vrijstaande on-

beschaduwde planten, daarentegen niet op exx., die tusschen

andere planten in staan, als bijv. in een korenveld. Aan de
door Von Chappuis genoemde levensvoorwaarden is bij

ons moeilijk te voldoen ; de voedselplant is hier zeldzaam.
Ook in Pommeren is de vlinder al sinds 60 jaar niet meer
waargenomen (Urbahn, Stett. Ent. Z., vol. 100, p. 621,

1939).

Niet bekend uit Denemarken. Evenmin uit Sleeswijk-Hol-

stein of bij Hamburg. Van Bremen alleen vermeld door
Rehberg in zijn lijst van 1879 als aanwezig in verscheiden

vrij oude collecties. Niet bekend van Hannover en Osna-
brück, uit Westfalen of van Aken.

In België zeer zeldzaam, maar sinds jaren niet meer waar-
genomen. Hetzelfde geldt voor Groot-Brittannië, waar de
laatste exx. dateeren van 1876 (te Brighton), en de voorlaat-
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ste van ± 1815 te Windsor. Niet bekend uit Ierland.

Het eenige gedateerde Nederlandsche ex. is in Juni ge-

vangen.

V i n d p 1. Fr. : 1 ^ en 1 5 met etiket „Friesland", 2

zeer oude exx., in Z. Mus.i) Gdl. : Oosterbeek, 21-8-1863,

1 ex. (Z. Mifs.). Bovendien in L. Mus. 2 exx. van Have-
laar, 2 van Snellen van Vollenhoven en 2 van

Ver Huell met etiket ,, Holland". Vindplaatsen hiervan

zijn niet bekend. In Bst., I, p. 22, staat alleen : „Hav.", terwijl

D e G r a a f in T. V. E., vol. 6, p. 169, noot, schrijft : ,,Dans

la collection du Muséum de Leyde se trouvent 4 individus

indigènes pris par M.M. Ver Huell et Snellen van Vollen-

hoven".

Pyrrhia Hb.

460. P. umbra Hufn. In een groot deel van het land

waargenomen, maar vrij lokaal en over het algemeen niet

gewoon. 1 gen., begin Juni tot eerste helft van Aug. (11-6

tot 8-8). In Lev. Nat., vol. 5, p. 107, schrijft Boon, dat

hij 15 Juli 1899 een 50 jonge rupsen op wilg vond. Reeds
25 Aug. kwam een pop uit, de rest 3 Juni 1900 en volgende
dagen, In natura is een partieele tweede gen. nog niet

waargenomen.
V i n d p 1. Fr.: Wolvega. Gr.: Groningen. Dr.: Assen,

Frederiksoord. Ov. : Markelo (Weldam). Gdl.: Nijkerk,

Putten, Ermelo, Harderwijk, Apeldoorn, Twello (enkele

jaren), Voorstonden, Brummen, Dieren, Oosterbeek, Ren-
kum ; Warnsveld, Eefde, Vorden, Wildenborch, Lobith ;

Berg en Dal, Nijmegen ; Leeuwen. Utr. : Amerongen, Bilt-

hoven, Amersfoort, Groenekan, Nichtevegt. N.H. : Amster-
dam, Spanbroek, Wijk aan Zee, Haarlem, Overveen, Zand-
voort. Z.H. : Leiden, Wassenaar, Den Haag, Rotterdam,
Numansdorp, Dordrecht. Zl. : Haamstede, Domburg, Mid-
delburg, Goes. N.B. : Willemstad, Oudenbosch, Bergen op
Zoom, Breda, Ginneken, Oisterwijk, Vught, 's-Hertogen-
bosch. Lbg. : Plasmolen, Tegelen, Maasniel, Roermond,
Kerkrade, Welterberg (Kunrade), Voerendaal, Valkenburg,
Houthem, Maastricht.

Var. 1. f. umbra Hufn. Grondkleur der wis. oranjerood.
Hoofdvorm.

2. f. marginata F., Mant. Ins., II, p. 166, 1787. Grondkleur
der wis. geel, het achterrandsveld paarser. Wolvega, Twello
(Gold.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Wijk aan Zee (Z. Mus.) ;

Zandvoort (Z. Mus., Wiss.) ; Haarlem, Overveen (Wiss.) :

Rotterdam (Mus. Rd.) ; Breda (21, 25 enz.).

^) In T. V. E., vol. 6, p. 169, wordt opgegeven: Huizum. Volgens
mededeeling \'an A 1 b a r d a aan Ter Haar was dit niet juist (zie

Onze VI., p. 232).
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3. f. suffusa nov. Grondkleur der wis. roodbruin besto-

ven en daardoor donkerder. Ook de achterrandsband der

avis. is zwarter. 1
) Welterberg (Wiss.) Putten, Apeldoorn,

Breda (Z. Mus.).

Amphipyrinae.

Pancmeria Hb.

461. P. tenebrata Scop. Verbreid over een groot deel van
het land, vooral op zandgronden. Lokaal, op de vindplaatsen

soms in aantal. 1 gen., eind April tot in de tweede helft van

Juni (27-4 tot 19-6).

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Dr. : Donderen, Schoonoord,

Zweelo, Frederiksoord. Ov. : De Lutte, Enschede, Borne.

Gdl. : Putten, Apeldoorn, Laag Soeren, Voorst, Empe,
Brummen, Spankeren, Arnhem, Wolfheze. Wageningen,
Ede ; Vorden, Aalten, Slangenburg, Doetinchem, Didam.

Bijvank, Lobith : Berg en Dal, Nijmegen, Groesbeek, Hui-

sen ; Tiel. Utr. : Venendaal, Rhenen, Soest. N.H. : Weesp,
Amsterdam (spoorbaansoort). Z.H.: Hillegersberg, Rotter-

dam, Schiedam, Feijenoord, Numansdorp, Dordrecht. Zl. :

Koudekerke. N.B. : Oudenbosch, Breda, Ginneken, Tilburg,

Oisterwijk, Helvoirt, Eindhoven, Deurne. Lbg. : Plasmolen,

Venlo, Horst, Baarlo, Melick, Echt, Susteren, Brunsum,

Kerkrade, Geule, Geverik, Bunde, Amby, Gronsveld, Rijck-

holt, Noorbeek, Houthem, Valkenburg, Schin op Geul, Eys,

Epen, Vaals.

Var. De wis. varieeren iets in tint en duidelijkheid van

teekening. Het geel der avis. wisselt van oranjegeel tot bleek-

geel (1 ex. Plasmolen, Z. Mus.) en in oppervlakte.

In T. V. E., vol. 10, p. 210, noemt De Gavere een

vorm van Groningen ,,à franges des ailes antérieures en-

tièrement noires".

Chilodes H. S.

462. C. maritima Tauscher. In vochtige streken, lokaal en

over het algemeen zeldzaam, maar in ons land stellig meer

voorkomend dan nu bekend is. 1 gen., half Juni tot begin

Aug. (17-6 tot 2-8).

Vindpl. Ov. : Markelo (Weldam). Gdl.: Twello

(zeldzaam). N.H. : Kortenhoef, Amsterdam (vrij geregeld,

maar zeldzaam), Heemstede. Z.H.: Nieuwkoop, Zevenhui-

zen, Rotterdam. N.B. : Oudenbosch, Breda.

Var. 1 . f . maritima Tauscher. Grondkleur der wis. grijs-

1) Ground coiour of the füre wings suffused with redbrown and there-

fore darker ; the marginal band of the hind wings is also blacker.
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achtig („cinerascentibus" ). Zeldzaam. Rotterdam (3, 6).

2. f. uhae Hb.. Samml. Eur. Schm., fig. 635, 636, 1818-

1819; fig. 666-668, 1819-1822. Grondkleur der wis. licht

bruinachtig met donkergrijzen voorrand. Hoofdvorm. Sepp,

vol. 8, pi. 42, fig. 7.

3. f. bipunctata Hw., Trans. Ent. Soc. London, 1812, p.

337. Vvls. met zwart gevulde ronde en niervlek. Sepp, I.e.,

pi. 42, fig. 5, 6 ; Seitz, pi. 48 e, fig. 8 ; Barrett, vol. 5, pi. 196,

fig. 3b. Amsterdam (v. d. M.) ; Heemstede (Wiss.) ; Ze-

venhuizen (Z. Mus.) ; Rotterdam (2, Z. Mus.) ; Breda (7).

4. f. wismariensis Schmidt, Stett. Ent. Z., vol. 19, p. 361,

1858. Langs de middenader der vvls. een breede zwarte streep

van den wortel tot bijna aan den achterrand. South, pi. 145,

fig. 8 ; Barrett, I.e., fig. 3 c. Amsterdam (v. d. M.) ; Heem-
stede (Wiss.) ; Zevenhuizen (Z. Mus.) ; Rotterdam (1).

5. f. nigristriafa Stgr., Cat., ed. 2, p. 107, 1871. Vvls. met

verscheiden zwarte streepjes evenwijdig aan de aderen. Rot-

terdam (4, 5).

Coenobia Stephens.

463. C. rufa Hw. Op vochtige plaatsen, lokaal en nog
altijd een zeldzame vlinder. Toch komt ook deze soort on-

getwijfeld meer voor in Nederland. Over de biologie zijn

interessante artikelen verschenen van Edelsten (Ent.

Ree, vol. 21, p. 108—110, pi. X, 1909) en Urbahn
(Stett. E. Z., vol. 92, p. 97, 1931). 1 gen., begin Juli tot

eerste helft van Aug. (1-7 tot 5-8).

V i n d p 1. Dr. : Wijster. Ov. : Vriezenveen. Gdl. : Twel-
lo (1 9 4-8-38), Hatert. N,H. : Kortenhoef, Amsterdam, i)

Z.H. : Hoek van Holland, Zevenhuizen, Dordrecht. N.B. :

Breda, Rijen, Oisterwijk, Budel. Lbg. : St. Jansberg (het veen

aan den voet, dus beter : Plasmolen).

Var. 1. f. rufa Hw. Grondkleur der vvls. roodachtig.

Zeldzaam; slechts 1 roodbruin ex. van Plasmolen (6).

2. f. despecta Tr., Schmett. Eur., V, 2, p. 311, 1825. Vvls.

licht bruinachtig (,,ein schmutziges Gelbbraun"). Waar-
schijnlijk op alle vindplaatsen.

3. f. pallida Tutt, Entom., vol. 21, p. 208, 1888 (= pal-

lescens Tutt, I.e., p. 209 ; Br. Noct., I, p. 48, 1891). Grond-
kleur der vvls. licht witachtig grijs. Onze hoofdvorm.

Nonagria O.

464. N. algae Esp., 1789 {cannae O.. 1816). Verbreid,

maar lokaal. Op de vindplaatsen in den regel in aantal. 1 gen.,

half Juh tot eind Septr. (19-7 tot 28-9).

^) De Amsterdamsche exx. zijn afkomstig uit het moerasje, dat aan
den Zuiderzeedijk bij Zomerlust lag. Door de verbreeding van het Mer-
wedekanaa) is het verdwenen.
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V i n d p 1. Fr. : Wolvega, Scherpenzeel. Dr. : Anlo. Ov. :

Agelo, Hengelo, Rijssen. Gdl. : Vaassen, Apeldoorn, Twello
(geregeld op licht, doch in zeer weinig exx.), Laag Soeren,

Wageningen ; Aalten, Doesburg, Lobith (in 1932 talrijk) ;

Beek-Nijmegen, Nijmegen, Hatert ; Druten. Utr. : Ameron-
gen, Maarsen. N.H. : Kortenhoef, Amsterdam. Z.H. : Leiden,

Rotterdam, Dordrecht, Willemsdorp. N.B. : Vlijmen, Breda,

Deurne.
Var. 1. f. algae Esp., Schmett. in Abb., vol. 4, p. 441, pi.

140, fig. 1 en 2. Vvls. van het $ roodbruin, van het ? geel-

achtig. Es per schrijft van het ? : ,,palhde ochraceis" en

,,von blassem Ockergelb". Werkelijk geelachtig zijn de 9 $

zelden (1 ex. van Laag Soeren in Z. Mus.), meestal zijn ze

geelgrijs. De typische vorm is onze hoofdvorm.
2. f. brunneo-ochrascens Strand, Arch, für Naturgesch.,

vol. 81, Abt. A, Heft 11, p. 165, 1915. Bleek bruinachtig

okerkleurig met iets roode tint. Ik reken tot dezen vorm alle

geelbruine exx. Waarschijnlijk alleen bij de ^ ^ . Wolvega
(Btk.) ; Twello (Gold.) ; Breda (5) ; Amsterdam (Z. Mus.).

3. f. [umata Warren, Seitz, III, p. 238, pi. 49 k, fig. 4, 1911.

De voor- en in den regel ook de avis. zwart bestoven. De
S $ worden daardoor zwartbruin, de ? 9 donker geelgrijs.

Een vrij gewone vorm. Wolvega (Btk.) ; Scherpenzeel (Z.

Mus.) ; Anlo, Lobith (Wiss.) ; Twello (Cold.) ; Vaassen
(Lek.) ; Nijmegen (Z. Mus., Bo.) ; Hatert (Bo.).

4. f. impunctata nov. Op de vvls. ontbreekt de rij stippen

op de plaats van de tweede dwarslijn. 1) Lobith (Wiss.) ;

Hatert (Bo.); Rotterdam (1); Deurne (Nies).

465. N. spargami Esp. Verbreid over het grootste deel

van het land, minder lokaal dan de vorige soort, vooral in

de westelijke helft. 1 gen., half Juli tot begin Octr. (17-7

tot 1-10).

V i n d p 1. Fr. : Franeker, Leeuwarden, Warga, Kollum,

Wolvega. Gr. : Noordbroek, Aduard. Dr. : Paterswolde,

Peize, Anlo. Ov. : Borne. Gdl. : Nijkerk, Putten, Twello
(alleen in 1933 enkele exx.) ; Druten. Utr, : Maarsen, Nich-

tevegt. N.H. : Bussum, Kortenhoef, Amsterdam, Aalsmeer,

Heilo, Driebuis, Heemstede. Z.H. : Wassenaar, Gouda,
Zevenhuizen, Loosduinen, Rotterdam, Hillegersberg, Rhoon,
Spijkenisse, Heenvliet, Numansdorp, Dordrecht. Zl. : Zoute-

lande. Goes. N.B. : Breda, Deurne. Lbg. : Brunssum.
Var. 1 . f . spargami Esp. Vvls. licht geelachtig van grond-

kleur met donkerder bestuiving, vooral onder de middenader ;

een donkere maanvormige vlek op de plaats van de niervlek ;

een rij stippen op de plaats van de tweede dwarslijn. Hoofd-

vorm.
2. f. obsoleta Tutt, Entom., vol. 21, p. 227, 1888. Grond-

^) The row of dots in the place of the outer Une fails on the fore wings.
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kleur als de vorige vorm, maar weinig bestoven ; de zwarte

niervlek en de overige teekening zeer onduidelijk. Seitz, pi.

49 i, fig. 3. Warga (Fr.) ; Nijkerk, Zevenhuizen, Rotterdam

(Z. Mus.) ; Twello (Cold.) ; Amsterdam (de Vos, Lpk.) ;

Wassenaar (Wiss.) ; Deurne (Nies).

3. f. bipunctata Tutt, I.e., p. 228. Zonder spoor van don-

kere bestuiving, ook niet onder de middenader. Een korte

zwarte streep op de middenader (op de plaats van de ronde

vlek) en de zwarte maanvormige vlek (restant van de nier-

vlek) steken daarentegen scherp af. De rij stippen normaal.

Seitz, pi. 49 i, fig. 5 (fig. 4 trans.). Amsterdam (v. d. M.) ;

Heilo (27) ; Wassenaar (Wiss.) ; Zevenhuizen, Rotterdam

(Z. Mus.).
4. f. rufescens Tutt, I.e., p. 228. Grondkleur roodachtig

oker, teekening in den regel sterk ontwikkeld ; aan de onder-

zijde der aderen dikwijls sterke donkere bestuiving. Op alle

vindplaatsen.

5. f. impunctata Turner, Brit. Noctuae, Suppl., I, p. 155,

1930. De rij zwarte vlekken op de plaats van de tweede

dwarslijn ontbreekt. Gouda (Van Leyden) ; Zevenhuizen

(Z. Mus., de Vos) ; Deurne (Nies).

6. f. rosea Wightman, Br. Noct., Suppl., I, p. 156, 1930.

Vvls. licht rose met flauw oranje tint, aderen lichter rose,

avis. licht okerachtig wit. Anlo (Wiss.) ; Amsterdam (de

Vos) ; Rotterdam (Z. Mus.).
7. f. rufa Wightman, I.e. Vvls. diep koperkleurig rood,

avis. hcht roodachtig. Aduard (Cold.) ; Nichtevegt (3) ;

Hillegersberg (Mus. Rd.).

8. f. nigrostriata Wightman, I.e. Vvls. licht geelachtig.

Onder de middencel een zwarte lijn van wortel tot tweede
dwarslijn, een fijne zwarte lijn evenwijdig aan en vlak boven
den binnenrand, een derde juist onder den voorrand. Kollum,

Rotterdam (Z. Mus.) ; Twello (tr., Cold.) ; Numansdorp
(Fr.).

9. Dwergen. Driebuis (Van Berk).

466. N. neurica Hb. Lokaal en nog van betrekkelijk

weinig vindplaatsen bekend ; in den regel zeldzaam, door-

dat de soort bijna nooit in kolonies leeft zooals geminipuncta.

Zoo vonden v. d. M. en ik te Amsterdam tusschen honder-
den poppen van laatstgenoemde soort tot nog toe pas 2 neu-

rica's. Toch kan neurica plaatselijk ook zeer talrijk optreden,

zooals Boldt in Friesland vaststelde. Hij schrijft in Ent.

Z., vol. 44, p. 4, 1932 :

,,Fast in jedem dritten Stengel, meistens recht tief am
Boden, gewahrte ich ein Einschlupfloch, ähnlich wie bei ge-
minipuncta, nur nicht so exakt und augenfällig mit einem
Stöpsel verschlossen, mit darüber befindlichem, ziemlich klei-

nen, fast kreisrunden Glasfensterchen. Beim Aufspalten liesz

sich direkt am oberen Knoten des Internodiums die kleine.
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schlanke, hellbraunrote Puppe mit dem Kopfende nach unten

gerichtet sehen. Einige Stunden Arbeit und... Puppen waren
gefunden. Einigen entrüsteten Eiferern will ich die Zahl nicht

verraten ; ich habe noch einige hundert ungeschoren am Platz

belassen. Fast ausnahmlos waren es gesunde Schilfpflanzen

ohne welkes Herzblatt. Also die Raupen waren alle auf Wan-
derschaft gegangen um unberührte Stengel aufzusuchen..."

In Denemarken lokaal in het zuiden van Fünen en op Lol-

land en in het zuiden van het eiland Alsen. Hier en daar in

Sleeswijk-Holstein ; bij Hamburg lokaal en zeldzaam ; bij

Bremen zeldzaam (behalve in 1931) ; op Borkum ; niet bij

Hannover en Osnabrück ; niet in Westfalen ; in de Rijnprov.

bij Krefeld. Nog niet bekend uit België. In Groot-Britannië

alleen in Oost-Sussex en in Suffolk. Niet in Ierland.

1 gen., begin Juh tot eerste helft van Aug. (8-7 tot 11-8),

gemiddeld dus vroeger dan geminipuncta.

Vin dpi. Fr.: Warga, Giekerk. N.H. : Amsterdam,
Heemstede. Z.H. : Hillegersberg, Numansdorp. Zl. : Dom-
burg. N.B. : Klundert,

Var. 1. f. neurica Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 381,

1803-1808. Grondkleur der wis. grijsachtig bruin. Hoofd-
vorm.

2. f. pallida nov. Grondkleur der wis. licht geelachtig

bruin, i) Op vrijwel alle vindplaatsen.

3. f. ru[escens Edelsten, Ent. Mo. Mag., vol. 47, p. 207,

1911. Grondkleur der wis. roodachtig. Warga (Mus. Rd.).

4. f, fusca Edelsten, I.e. Grondkleur der wis. zwartachtig

bruin, ook de avis. verdonkerd. Amsterdam (v. d. M., Lpk.);

Heemstede (Wiss.) ; Hillegersberg (Mus. Rd.) ; Domburg
(Z. Mus.).

467. N. dissoluta Tr. Nog minder waargenomen dan de

vorige soort, maar ongetwijfeld in ons waterrijke land meer
voorkomend dan nu bekend is.

In Denemarken lokaal op Seeland, Lolland en Alsen. Uit

Holstein tot nog toe slechts enkele exx. bekend ; niet bekend
van Hamburg, Bremen, Hannover en Osnabrück ; in West-
falen bij Hamm, aan de benedenloop van de Lippe niet zeld-

zaam ; in de Rijnprov. bij Krefeld. In België alleen in de
omgeving van Bergen aangetroffen. In Groot-Britannië ver-

breid op moerassige plaatsen in Engeland. Niet in Ierland.

1 gen., half Juh tot tweede helft van Aug. (23-7 tot 16-8),

volgens gekweekte exx., dus vrijwel gelijk met geminipuncta.

V i n d p 1. Utr. : Oud-Loosdrecht. N.H. : Naardermeer.
Z.H. : Zevenhuizen (een mooie serie in Z. Mus.), Hillegers-

berg, Rotterdam.

Var. 1 . f. dissoluta Tr. Grondkleur der wis. zwartbruin

(= Hb., fig. 659—661). Zeer zeldzame vorm. In Mus. Rd.

1 donkerbruinachtig ex. van Hillegersberg.

Ground colour of the fore wings pale yellowish brown.



347 B. J. LEMPKE, CATALOGUSDER (395)

2. f. amndineta Schmidt, Stett. Ent. Z., vol. 19, p. 369.

1858. Grondkleur der wis. bruinachtig geel, onder de midden-
ader een donkere, maar niet sterk opvallende bestuiving.

Hoofdvorm. South, pi. 144, fig. 8.

3. f. striata nov. Grondkleur der wis. bruingeel tot bruin

met donker bestoven voorrand en zware donkere bestuiving

langs de middenader. i
) Bijna even gewoon als arundineta.

O p m. A''. neiirica en dissoluta w^erden vroeger vaak ver-

ward. Nu is wel algemeen bekend, dat de eerste soort een
witte halskraag heeft (die echter bij afgevlogen exx. ver-

dwijnt), maar geen donkere middenvlek aan de onderzijde

der avis., terwijl bij dissoluta juist het omgekeerde het geval is.

Zie overigens B e n t i n c k in T. v. E., vol. 63, p. XXIV
en vol. 65, p. XXI en vooral het prachtige uitvoerig gedo-
cumenteerde artikel van U r b a h n in Stett. Ent. Z., vol.

91, p. 232—251, 1930.

468. N. geminipuncta Hw. Stellig onze meest voorko-
mende Nonagna. Op allerlei grondsoorten, waar maar riet

groeit, aangetroffen en dikwijls in groot aantal op de vind-

plaatsen aanwezig. 1 gen., tweede helft van Juli tot eind Aug.
(20-7 tot 29-8).

V i n d p 1. Fr. : Warga. Ov. : Delden, Diepenveen. Gdl. :

Epe, Vaassen, Apeldoorn, Twello (vrij gewoon), Arnhem,
Wageningen, Bennekom ; Warnsveld, Lochem, Aalten, Bij-

vank, Lobith, Herwen ; Nijmegen, Hatert ; Kesteren, Zalt-

Bommel. Utr. : Amerongen, Amersfoort, Nieuwersluis, Vree-
land. N.H. : Hilversum, Naarden, Naardermeer, Amster-
dam, Aalsmeer, Heemstede. Z.H. : Wassenaar, Rijswijk,

Alfen, Zevenhuizen, Rotterdam, Hillegersberg, Charlois, Ter-
bregge, Numansdorp. Dordrecht, Willemsdorp. Zl. : Dom-
burg, Serooskerke. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Ouden-
bosch, Tilburg, Deurne. Lbg. : Brunsum, Meerssen, Epen,

Var. 1. f. pallida Tutt, Br. Noct., I, p. 50, 1891. Grond-
kleur der vvis. licht roodachtig oker (de lichtste kleurgroep),

op de plaats van de niervlek 2 witte stippen. Seitz, III, pi.

49 g, fig. 6 (extreem licht, n.b. afgebeeld als type!). Lobith
(Lpk. ) ; Nijmegen (Bo. ) ; Zevenhuizen (Z. Mus.) ; Rotter-

dam (Z. Mus., Gold.).

2. f. pallida-unipuncta Tutt, I.e. Als de vorige vorm, doch
wis. slechts met 1 witte stip. Nijmeqen (Bo. ) ; Amsterdam
(Lpk.) : Zevenhuizen. Rotterdam, Hillegersberg, Numans-
dorp (Z. Mus.).

3.: L pallida-obsoleta Tutt, I.e. Als 1, maar wis. zonder
witte stippen. Nijmegen (Bo.).

4. f. rufa Tutt, I.e. Vvls. helder roodachtig bruin (de minst
voorkomende kleurgroep), met 2 witte stippen. Delden (v. d.

^) Ground colour of the fore wings brown-yellow to brown with dark
suffused costa and strong dark suffusion along the media.
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M.) ; Nijmegen, Hatert (Bo. ) ; Zevenhuizen (Cet.) ; Dom-
burg (Z. Mus.).

5. f. rufa-unipuncta Tutt, I.e. Als rufa, maar wis. met 1

witte stip. Apeldoorn (Wiss.) ; Nijmegen (Bo. ) ; Zalt-Bom-
mei (Br.) ; Alfen (Cet.) ; Hillegersberg (Z. Mus.).

6. f. rula-obsoleta Tutt, I.e. Als ru[a, maar wis. zonder
witte stippen. Nijmegen (Bo.) ; Alfen (Cet.) ; Domburg
(Z. Mus.).

7. f. geminipuncta Hw.. Lep. Brit., p. 176, 1809. Vvls.
donker bruinachtig, binnenrand lichter, roodbruin ; met 2

witte stippen. Gewoonste kleurvorm. Keer, pi. 45, fig. 7.

Gewoon.
8. f. unipuncta Tutt, Entom., vol. 21, p. 226, 1888. Als 7,

maar wis. met 1 witte stip. South, pi. 144, fig. 7 ; Seitz, pi.

49 h, fig. 1. Warga, Domburg, Zevenhuizen (Z. Mus.) ;

Nijmegen (Bo.) ; Kesteren (L. Wag.) ; Amsterdam (v. d.

M., Lpk. ) ; Wassenaar (Wiss.).

9. f. obsoleta Tutt, I.e., 1888. Als geminipuncta, maar vvls.

zonder witte stippen. Vrij gewoon. Nijmegen (Bo.) ; Keste-
ren (L. Wag.) ; Warga, Amerongen, Zevenhuizen, Rotter-

dam, Numansdorp (Z. Mus.) ; Amsterdam (v. d. M.).
10. f. fusca Tutt, I.e.. 1891. Vvls. zwartachtig bruin of

roetzwart, met 2 witte stippen. Nijmegen (Bo. ) ; Domburg
(Z. Mus.).

11. f. [usca-unipuncta Tutt, I.e., 1891. Als fusca, doch vvls.

met 1 witte stip. Vrij gewoon. Apeldoorn (de Vos) ; Twello
(Wiss.) ; Aalten (Cet.) ; Nijmegen (Bo.) ; Kesteren, Zeven-
huizen, Rotterdam, Domburg (Z. Mus.) ; Amsterdam (v. d.

M., Lpk.) ; Hillegersberg (Btk. ) ; Serooskerke (Br.) ; Bergen
op Zoom, Breda (L. Mus.) ; Deurne (Nies).

12. f. nigricans Stgr., Cat., ed. I, p. 46, 1861, Als fusca,

doch zonder witte stippen. Seitz, pi. 49 g, fig. 7. Delden,
Amsterdam (v. d. M) ; Bennekom (Cet.) ; Nijmegen (Bo. );

Kesteren, Zevenhuizen (Z. Mus.) ; Meerssen (Rk.) ; Epen
(Wiss.).

13. f. paludicola Hb., Samml. Eur. Sehm., fig. 624, 1814-

1817. Vvls. donker ; de aderen, vooral tegen den achterrand,

wit bestoven. Daar Gold. een ex. heeft met bruingele grond-
kleur, verdient het de voorkeur, alle exx. met "wit bestoven
aderen tot dezen vorm te rekenen, Twello (Gold.) ; Nijme-
gen (Bo. ) ; Amerongen (Btk.) ; Amsterdam (v. d. M.) ;

Zevenhuizen (Z. Mus., Btk.) ; Domburg (Z. Mus.).
14. f. nigropunctata Krombach, Int. Ent. Z. Guben, vol. 13,

p. 180, 1920. Ronde vlek en niervlek beide aanwezig in den
vorm van een zwarte stip. Nijmegen (Bo. ) ; Amerongen,
Zevenhuizen, Domburg (Z. Mus.) ; Amsterdam (v. d. M.) ;

Rotterdam (Rk.).

15. f. jaeschkei Warneeke, Int. Ent. Z., vol. 23, p. 7, 1929.

De dubbele lijnen, die het middenveld begrenzen, zijn opval-
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lend donker. Rotterdam (11), Charlois (13), beide trans.

469, N. typhae Thunberg. Verbreid over een groot deel

van het land, op de vindplaatsen in den regel vrij gewoon.
1 gen., half Juh tot eind Octr. (19-7 tot 24-10), terwijl zich

in L. Wag. zelfs een ex. uit Scherpenzeel-Fr. van Nov.
1926 bevindt.

Vin dpi. Fr.: Leeuwarden, Warga, Wolvega. Gr.:

Delfzijl, Aduard, Groningen. Dr. : Peize, Patersw^olde. Ov. :

Vriezenveen, Hengelo, Rijsen. Gdl. : Putten, Apeldoorn,
Twello (ongeregeld). Laag Soeren, Wageningen; Aalten,

Haarlo ; Nijmegen, Neerbosch, Hatert ; Kesteren, Gelder-

malsen. Utr. : Nichtevegt. N.H. : Kortenhoef, Amsterdam,
Aalsmeer, Heilo, Heemstede. Z.H. : Noordwijk, Gouda, Ze-
venhuizen, Rotterdam, Hillegersberg, Heenvliet, Spijkenisse,

Numansdorp, Dordrecht. N.B. : Oudenbosch, Breda, Vlijmen,

Deurne. Lbg. : Brunsum, Meerssen.
Var. 1. f. typhae Thunberg. Grondkleur der wis. licht

bruinachtig grijs. South, pi. 144, fig. 5. Hoofdvorm.
2. f. nervosa Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 479, pi. 148,

fig. 1, 1790. Grondkleur der wis. bruinachtig met donkerder
aderen. Tusschenvorm tusschen den lichten typischen vorm
en de donkere fraterna. Keer, pi. 45, fig. 6. Bijna even ge-

woon als f. typhae.

3. f. fraterna Bkh., Naturgesch. Eur. Schm., IV, p. 724,

1792. Grondkleur der wis. effen zwartbruin. Seitz, pl. 49 b,

fig. 1. Veel minder dan de beide vorige kleurvormen, maar
ongetwijfeld op alle vindplaatsen voorkomend.

4. f. obsoleta Duf rane, Lambillionea, 1932, p. 183. De
zwarte pijlvlekken op de bovenzijde der wis. voor de golflijn

ontbreken geheel of zijn gereduceerd tot een paar zwarte

schubben. Bij alle kleurvormen, maar zeldzaam. Delfzijl,

Aduard, Paterswolde (Wiss.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Wa-
geningen (Fr.) ; Neerbosch (Bo., een dwerg uit Phragmites
communis L. !) ; Nichtevegt (6), Heilo (49), Rotterdam (10),

Breda (17) ; Amsterdam (Z. Mus., v. d. M.); Deurne (Nies).

Opm. In T. V. E., vol. 41, p. 169—171, 1899, publiceerde

Van Pelt Lechner belangwekkende biologische bijzon-

derheden, verduidelijkt door 2 uitstekende platen (pl. 6 en 7),

van Nonagria typhae, spargami, dissoluta (onder den naam
neurica) en geminipuncta. Zie ook vol. 42, p. 1 —2, pl. 1,

waar dezelfde auteur de voorhoofdsuitsteeksels van Nonagria,
Coenobia en Gortyna behandelt.

Corrigenda.

1. Deel V, p. (290). Orthosia gracilis F. f. fasciata Wehrh.
Citaat goed. Diagnose : ruimte tusschen schaduwlijn en
tweede dwarslijn donker gevuld. Het ex. uit Noordwijk
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beantwoordt niet hieraan, zoodat de vorm, althans voor-

loopig, als inlandsch vervalt.

2. p. (292). Orthosia cruda Schiff, f. nigropunctata Wehrh.
Citaat en diagnose goed.

3. p. (320), regel 10 van boven : niervlek moet zijn : ronde

vlek.

Addenda.

426. Brachionycha sphinx Hufn. Van het overwinteren

der imagines vond ik inmiddels enkele bevestigingen :

1. Dillon (Entom., vol. 27, p. 171, 1894) schrijft, dat

hij in de lente van 1893 negen $ S in zijn „moth-trap" ving

(te Clonbrock, Galway, Ierland).

2. Kane (Entom., vol. 31, p. 138, 1898) deelt mee, dat

Dillon in het voorjaar van 1 898 weer enkele $ $ mer

zijn toestel gevangen had.

3. Hofmann schrijft in Raupen Gross-Schm. Eur., p.

123, 1893, dat niet alleen het ei, maar volgens Rogen-
h o f e r ook de vlinder overw^intert. Dit wordt herhaald door

Spul er in Schm. Eur., I, p. 204. Ik kon nog niet ontdek-

ken, waar Rogenhofer zijn mededeeling gepubliceerd

heeft.

Daar ook de $ $ blijken te kunnen overwinteren, is het

onzeker, of de in het voorjaar gevangen 9 9 reeds in den
voorafgaanden herfst bevrucht waren, zooals Heylaerts
schijnt aan te nemen. Verder onderzoek is in elk geval

noodzakelijk.


